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§ 185

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

§ 186

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 187

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 188

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 189

Information om arbetet
inom Norrstyrelsen
Britt Westerlund (S) informerade om att Norrstyrelsen sammanträder den 15
december och att Sveriger Kommuner och Landsting anordnar en hearing
om regionbildning den 8 december.

§ 190

Landstingsdirektörens rapport
Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 191

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
Dnr 2484-10

Ärendebeskrivning
Inledning

Socialstyrelsen publicerade under år 2008 nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. Riktlinjerna utgör rekommendationer som kan komma att påverka
praxis och påverka resursfördelningen inom hjärtsjukvården. Syftet med rekommendationerna är att ge vägledning för beslut om resursfördelning på
gruppnivå.
Riktlinjerna är indelade i följande områden:
•

Prevention

•

Akut kranskärlssjukdom

•

Stabil kranskärlssjukdom

•

Hjärt- och klaffel

•

Arytmier (rytmrubbningar)

•

Hjärtsvikt samt

•

Medfödda hjärtfel

I landstingsplanen anges att hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån Socialstyrelsens kriterier för god vård För att uppnå detta, inom olika diagnosområden, ska landstinget analysera och i planerad ordning implementera nya
nationella riktlinjer samt i systematiska och kontrollerade former införa nya
adekvata medicinska metoder.
Värdering av riktlinjerna

Enligt Socialstyrelsen bör det övergripande målet för hjärtsjukvården i Sverige vara att ”erbjuda behandlingar till alla som har behov av dem, att ingreppen görs med hög kvalitet, inom rimlig tid, på ett kostnadseffektivt och
långsiktigt hållbart sätt”.
God hjärtsjukvård innefattar både att förebygga och behandla hjärtsjukdom i
nära samarbete mellan patient och vårdgivare. Hälso- och sjukvården i länet
ska klara av att möta det ökade behovet av specialistsjukvård samtidigt som
insatser behöver vidtas för att stärka och utveckla det preventiva arbetet.
Hjärtsjukvården ska bedrivas med stöd av evidensbaserad kunskap, vara säker och trygg för patienten och kvalitativt likvärdig i länet. Målet för hjärtsjukvården i länet är att patienterna får ett gott medicinskt och psykosocialt
omhändertagande samtidigt som arbetet ska utgå från optimalt och kostnadseffektivt resursutnyttjande.
För hjärtsjukvården i länet innebär det att, utifrån evidensbaserad vetenskap
och beprövad erfarenhet, öka tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten
så att vård och behandling är i paritet med riket i övrigt.
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Med utgångspunkt från riktlinjerna har Norrlandstingens Regionförbund och
chefssamråd för hjärtsjukvård i norra regionen identifierat områden som kräver utvecklingsinsatser på landstingsgemensam och/eller regional nivå.
Därefter har länsgrupp hjärtsjukvård analyserat vilka åtgärder som behöver
vidtas i Norrbotten för att hälso- och sjukvården i länet ska leva upp till alla
delar av rekommendationerna i riktlinjerna. Analysen pekar på att en fullständig implementering av hjärtriktlinjerna innebär stora ekonomiska åtaganden. Kostnadsökningarna beräknas på årsbasis till ca 30-35 mkr vartill
kommer investeringar i ny medicinsk behandlingsutrustning.
Utvecklingsområden

Länsgrupp hjärtsjukvård har identifierat tre strategiska förbättrings- och utvecklingsområden:
• Förebyggande insatser
• Läkemedelsbehandling

• Specialistsjukvård på sjukhus
Utvecklingsområdena bör omhändertas av linjeorganisationen inom berörd
division och/eller centrala landstingsgemensamma verksamheter i enlighet
med de rekommendationer som lämnats av länsgrupp hjärtsjukvård.
Endast en metod som bör utmönstras har identifierats. Förslaget är att landstinget bör avvakta med ytterligare köp av apparater för maskinell hjärt-lungräddning. Åtgärden kommer, enligt länsgruppen, endast att medföra en marginell besparing.
Det är angeläget med ett ordnat införande av rekommendationerna i nya nationella riktlinjer. Det innebär att nya behandlingar och metoder som sjukvården för in på bred front ska vara noggrant kontrollerade. Behandlingar
och metoder som förs in utan denna kontroll kan i längden visa sig vara
skadliga för patienterna och kosta för mycket pengar i förhållande till nyttan.
Konsekvensanalys

Länsgruppen för hjärtsjukvård och därefter länschefen för länsområde internmedicin har bedömt de verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av de nya riktlinjerna. I sammanfattning kan de beskrivas enligt följande:
Förebyggande insatser

För att minska insjuknande och död i hjärtinfarkt behöver hälso- och sjukvården lägga betydligt större kraft på preventiva åtgärder, det vill säga åtgärder som förhindrar eller skjuter upp insjuknande hos friska individer. Preventiva åtgärder har överlag fått hög prioritet i riktlinjerna.
Åtgärder

•

Styrgrupp Folkhälsa bör få i uppdrag att initiera samråd om modell för
implementering av primärpreventivt arbete i hela vårdkedjan

•

Primärvården bör få i uppdrag att införa livstilsrådgivning, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) och fysisk
aktivitet på recept (FAR)

•

Landstingets läkemedelskommitté får i uppdrag att belysa läkemedelsförskrivning inom hjärtsjukvården och påvisa förbättringsbehov
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Kostnader/besparingar

•

Primärvården har skattat de ökade kostnaderna för införandet av livstilsrådgivning, FYSS, FAR mm till 4 mkr/år.

•

Förändrat förskrivningsmönster för läkemedel inom hjärtsjukvården ger
ingen besparing eftersom den redan är intecknad i tidigare beslutade
krav på kostnadsreducering.
Fysisk träning inom hjärtrehabilitering

Det finns vetenskapligt underlag för att organiserad fysisk träning inom
hjärtrehabilitering, 45 minuter minst tre gånger per vecka, med en intensitet
av 60-80 procent av maximal syreupptagningsförmåga minskar dödligheten i
hjärtkärlsjukdom. Fysisk träning initierad av en person med sjukgymnastisk
kompetens är genomgående en högt prioriterad åtgärd. I riktlinjerna föreslås
att organiserad individanpassad fysisk träning (konditions- såväl som muskelträning) under tre-sex månader hos sjukgymnast bör erbjudas alla patienter som haft hjärtinfarkt, genomgått PCI eller bypasskirurgi.
Åtgärder

•

Primärvården bör i egen verksamhet, genom att stärka patienternas möjlighet till fysisk träning, aktivt bidra till god hälsa
Kostnader/besparingar

I nuläget kan kostnader/besparingar inte kvantifieras.

Läkemedelsbehandling
Hjärtrytmrubbningar

I riktlinjerna föreslås att patienter med förmaksflimmer och ytterligare minst
en allvarlig riskfaktor eller två måttliga riskfaktorer för blodpropp bör behandlas med Warfarin förutsatt att sjukvården gjort en noggrann kartläggning av blödningsrisken. Självtestning och egenvård bör övervägas hos utvalda patienter som är motiverade att sköta sin behandling själva.
Åtgärder

•

Regionala läkemedelsgruppen får i uppdrag att utreda rutiner/kostnader
för patientnära apparatur

•

Resultat från kvalitetsregister ska ligga som del i beslutsunderlag för
behandling med Waran
Kostnader/besparingar

Andelen vuxna patienter med Waran behandling bedöms öka med cirka 20
procent om behandling erbjuds i enlighet med riktlinjerna. Det innebär en
kostnadsökning med 2,25 mkr/år.

Specialistsjukvård på sjukhus
Flimmerablationsbehandling

Flimmerablation är en kirurgisk åtgärd som utförs på Norrlands universitetssjukhus (NUS) i syfte att åtgärda förmaksflimmer. Syftet är att isolera den
plats där flimret uppstår och förhindra spridningen i hjärtat. I riktlinjerna
föreslås att för patienter som har uttalade återkommande förmaksflimmer
och inte blir hjälpta av läkemedelsbehandling bör kateterablation övervägas
6
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som ett alternativ. Chefssamrådet för hjärtsjukvård i norra regionen förordar
en fördubbling av behandlingen i regionen till cirka 70 patienter/år och på
sikt en utökning till ca 100 patienter/år. Antalet patienter från Norrbotten
som får denna behandling är cirka 10/år.
Behov av åtgärder

• Länsgrupp hjärtsjukvård föreslår att antalet ingrepp i länet bör fördubblas.
Kostnader/besparingar

En fördubbling av antalet ingrepp medför kostnadsökning initialt med 2,0
mkr/år.
Implanterbar defibrillator (ICD)

Patienter som har drabbats av eller har hög risk för livshotande rytmstörningar som kan leda till hjärtstopp, kan i förebyggande syfte få en dosa inopererad en så kallad implanterbar defibrillator (ICD). Det vetenskapliga
stödet är mycket starkt för att ICD-behandling leder till förlängd överlevnad
trots risk för sänkt livskvalitet på grund av inadekvata chocker eller komplikationer i samband med ingreppet. I riktlinjerna föreslås att patienter som
överlevt hjärtstopp eller annan allvarlig kammararytmi bör erbjudas ICDbehandling om det inte finns faktorer som gör denna typ av åtgärd olämplig.
Åtgärder

•

Strikt tillämpning av indikationer för primärpreventiv ICD.
Kostnader/besparingar

En utökning av ICD i länet (cirka 15-20 ingrepp/år) med strikt tillämpning
innebär en kostnadsökning på ca 6,8 mkr/år.
Hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt kan hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Tillståndet utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits ganska länge innan den
drabbade märker några tydliga symtom. Drygt en procent av befolkningen
lider av hjärtsvikt i 50-årsåldern och cirka tio procent av personer över 70 år
är drabbade.
Vid hjärtsvikt dör en tredjedel av patienterna plötsligt utan föregående försämring av symtomen, en tredjedel dör i samband med akut försämring och
en tredjedel efter successivt ökande besvär. Hjärtsvikt är därmed en allvarlig
diagnos med hög mortalitet. I framtiden kommer antalet hjärtsviktspatienter
att öka eftersom andelen äldre i befolkningen ökar.
Chefssamrådet i norra regionen har kartlagt behovet av hjärtsviktmottagningar för att erbjuda ett välfungerande, jämlikt och täckande system. I riktlinjerna föreslås också att patienter med måttlig till svår hjärtsvikt med samtidig störning i hjärtats retledningssystem bör erbjudas sviktpacemakerbehandling, CRT-behandling.
Åtgärder

•

Antalet hjärtsviktmottagningar i länet bör öka.

•

Patienter med måttlig till svår hjärtsvikt med amtidig störning i hjärtats
retledningssystem ska erbjudas CRT-behandling
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Kostnader/besparingar

•

En utbyggnad av hjärtsviktmottagningar i Norrbotten kräver tillskott
motsvarande totalt sex skötersketjänster till en ökad kostnad på 1,8
mkr/år.

•

En utökning av sviktpacemakerbehandling CRT i enlighet med rekommendationerna (cirka 10 patienter/år) motsvarar 2,0 mkr/år.
Palliativ vård

Vård i livets slutskede vid hjärtsvikt kräver en samordning av resurser mellan slutenvården och primärvård. I riktlinjerna föreslås att start av palliativ
vård bör övervägas för patienter:
•

Vid svår till mycket svår hjärtsvikt

•

Med mindre än ett års förväntad återstående livslängd

•

Med behov av sjukhusvård på grund av ökade hjärtsviktssymtom

•

Med dålig effekt av behandling och snabbt försämrad livskvalitet
Åtgärder

•

Den palliativa samordningsgruppen kartlägger och förslår förbättringar
samt utarbetar kvalitetsindikatorer för hjärtsviktvård.
Kostnader/besparingar

Dessa åtgärder bedöms inte medföra några kostnadsökningar.
Akut kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt

Med ökande ålder och förekomst av riskfaktorer utvecklas förträngningar i
hjärtats kranskärl som kan leda till snabb utveckling av blodpropp. Delar av
hjärtmuskeln drabbas då av syrebrist. Om syrebristen kvarstår mer än 20–30
minuter kan en hjärtinfarkt utvecklas vilket leder till en bestående hjärtmuskelskada, akut hjärtinfarkt. Den viktigaste behandlingsinsatsen är att så
snabbt som möjligt öppna ett tilltäppt kranskärl genom primär PCI (ballongvidgning) eller blodproppsupplösande behandling. Därefter syftar behandlingen till att förhindra att kärlet täpps igen på nytt och att hjärtskadan begränsas genom att behandla med läkemedel. Rekommendationerna i riktlinjerna handlar framförallt om de olika behandlingsalternativen och eftervården.
I riktlinjerna föreslås att vid så kallad ST-höjningsinfarkt som har diagnostiserats med EKG i ambulans och där primär PCI inte är tillgänglig inom 90
minuter bör prehospital trombolys (utanför sjukhuset)göras. Om diagnosen
akut ST-höjningsinfarkt ställs på ett sjukhus med möjlighet till akut kranskärlsröntgen/PCI-behandling inom 90 minuter bör detta göras istället för
trombolys. Primär PCI bör även göras om transporttiden till sjukhus innebär
att den totala tidsfördröjningen innan insats påbörjas är mindre än 90 minuter.
Tiden till behandling avgör prognos och i vissa fall kan tillgången till PCI
vara direkt livsavgörande. PCI-verksamhet bedrivs för närvarnade vid sjukhuset i Sunderbyn och av kompetensskäl ska verksamheten även fortsättningsvis vara koncentrerad dit.
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Kostnader/besparingar

Om primär PCI utvecklas i enlighet med rekommendationerna i riktlinjerna
kan möjligen läkemedelskostnaden för trombolys minska med ca 400 tkr.
En utökning av den planerade PCI-verksamheten på Sunderby sjukhus beräknas öka kostnaderna med 13,7 mkr/år.
Sammanfattning

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård syftar till att verka för
en jämlik hjärtsjukvård i hela landet. Riktlinjerna utgör rekommendationer
till sjukvårdshuvudmännen som är ansvariga för införandet.
Analysen av riktlinjerna för hjärtsjukvård pekar på följande kostnadsökningar om riktlinjerna införs enligt Socialstyrelsens rekommendationer inom alla
berörda verksamheter:
•

Förebyggande insatser

ca 4 mkr

•

Läkemedelsbehandling

ca 2 mkr

•

Insatser inom specialiserad vård

ca 26 mkr

Mot bakgrund av rådande ekonomiska förutsättningar i berörda verksamheter krävs en politiska värdering av riktlinjerna samt beslut om införandet och
finansiering av införandet.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen uppfattar generellt Socialstyrelsens nationella riktlinjer
som en värdefull vägledning för sjukvårdshuvudmännen när det gäller att
utveckla och bedriva en vård av god kvalitet. Samtidigt kan styrelsen konstatera att riktlinjerna ställer krav på svåra och betydande politiska prioriteringar både mellan och inom medicinska områden. Särskilt svåra är sådana prioriteringar i tider av ekonomisk åtstramning och återhållsamhet. Med krympande befolkningsunderlag och därigenom minskade intäkter så ställs landstinget inför mycket stora utmaningar.
När det gäller de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård gör landstingsstyrelsen följande bedömning och värdering:
Riktlinjerna redovisar och belyser utvecklingsbehov som avser hela vårdkedjan, från förebyggande insatser till livräddande insatser. Det är därför en svår
avvägning att prioritera till vilka insatser begränsade resurser ska styras.
Landstingsstyrelsen ser dock för sin del att det kortsiktigt viktigaste är att
förbättra vården i samband med akut kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. Det
innebär dock inte att det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet inom
de övriga områden som riktlinjerna omfattar får avstanna. Riktlinjerna bör
därför antas av landstinget och ligga till grund för en fortsatt utveckling av
hjärtsjukvården.
I landstingsplanen för år 2011 har division Medicinska specialiteter tilldelats
ett ökat anslag om 14 mkr för insatser inom hjärtsjukvården. Landstingsstyrelsen anser att dessa resurser ska användas för att utöka den planerade PCIverksamheten vid Sunderby sjukhus.
Landstingsdirektören bör ges i uppdrag att bedriva ett fortsatt utvecklingsoch effektiviseringsarbete för att landstinget på sikt ska leva upp till de samlade ambitionerna i hjärtriktlinjerna
9
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Mot bakgrund av det redovisade föreslås landstingsstyrelsen fatta följande
beslut:
1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård antas.
2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att division Medicinska
specialiteter utvecklar den planerade PCI-verksamheten vid Sunderby
sjukhus inom ramen för 14 mkr.
3 Landstingsdirektören ges också i uppdrag att bedriva ett fortsatt utvecklings- och effektiviseringsarbete för att säkerställa att landstinget ska leva
upp till de samlade ambitionerna i hjärtriktlinjerna.
4 Det fortsatta arbetet ska löpande återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 192

Nationella riktlinjer för
diabetesvården 2010
Dnr 2485-10

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fastställt Nationella riktlinjer för diabetesvården som är
en revidering av Nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes
1999.
Socialstyrelsen vill bidra med riktlinjer till att stärka människors möjlighet
att få jämlik och god vård. Riktlinjerna, som är framtagna utifrån aktuell
forskning och beprövad erfarenhet, visar på nyttan och riskerna med olika
åtgärder. Nationella riktlinjer är ett stöd för att fatta beslut om hur resurserna
ska fördelas inom hälso- och sjukvården.
Ett omfattande förbättringsarbete har pågått de senaste åren för att förbättra
diabetesvården i länet. En handlingsöverenskommelse (HÖK) är fastslagen
av länsgrupp Diabetesvård som består av representanter från olika personalkategorier inom diabetesvården i länet.
En analys av diabetesvården är genomförd utifrån de nya riktlinjerna för diabetesvård. Analysen visar att diabetesvården i Norrbotten till stora delar
överensstämmer med de nya riktlinjerna. En del områden behöver uppdateras i HÖK:en och implementeras i verksamheten. Det är angeläget att man i
den kliniska verksamheten följer rekommendationerna och att uppföljning
sker utifrån adekvata parametrar. Detta gäller bland annat områdena läkemedelsanvändning och livsstil. Enligt riktlinjerna bör fetmakirurgi erbjudas vid
typ 2-diabetes och svår fetma, BMI över 40.
Länsgrupp Diabetes ansvarar för kontinuerlig uppdatering av HÖK:en och
ska också kunna avropas som resurs vid implementeringen av riktlinjerna.
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Ansvaret för implementeringen ligger på respektive division samt beställarkansliet för primärvård.
Bedömningen är att de nya riktlinjerna inte förväntas leda till vare sig behov
av resurstillskott eller resurser som kan frigöras.

Förslag till beslut
1 Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 antas och implementeras i
verksamheten.
2 Ansvaret för implementeringen ligger på respektive division samt beställarkansliet för primärvård.
3 Uppföljning av diabetesvården ska ske via ordinarie uppföljningstillfällen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 193

Vårdavtal avseende
behandlingscentrum
Dnr 2486-10

Ärendebeskrivning
Svenska Röda Korset driver sedan några år tillbaka ett behandlingscentrum i
Skellefteå för krigsskadade och torterade. Med insikten om att det finns personer i länet som har behov av de insatser som centrat bedriver så stödjer
landstinget verksamheten under år 2010 med 0,5 mkr. Västerbottens läns
landsting stödjer också verksamheten ekonomiskt på samma grunder.
I syfte att erbjuda verksamheten långsiktiga och stabila förutsättningar har de
bägge landstingen fört en dialog med företrädare för Röda Korset om att
ingå vårdavtal som närmare preciserar innehåll, omfattning och andra villkor
för centrats verksamhet. Dialogen har resulterat att vårdavtal har upprättats
avseende tiden 1 november 2010 – 31 december 2014. Finansiering av kostnaderna avseende år 2011 har beaktats i landstingsplanen för år 2011 – 2013.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:
Norrbottens läns landsting tecknar avtal med Svenska Röda Korsets centralstyrelse avseende behandlingscentrum i Skellefteå för krigsskadade och torterade för tiden 1 november 2010 – 31 december 2014.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 194

Landstingsstyrelsens
regler och riktlinjer 2011
Dnr 2487-10

Ärendebeskrivning
Förslag till regler och riktlinjer för landstingsstyrelsen år 2011 har utarbetas.

Förslag till beslut
Förslaget fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 195

Förändringar av riktlinjer för
hjälpmedelsverksamheten 2011
Dnr 2488-10

Ärendebeskrivning
Förslag till ändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten år 2011 har
utarbetats.

Förslag till beslut
Ändringarna fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 196

Delegering av beslutanderätt
Dnr 2489-10

Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt i kommunallagen och gällande reglemente har landstingsstyrelsen att delegera delar av sin beslutanderätt.
Förslag till delegationsordning har upprättats.

Förslag till beslut
Förslaget fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 197

Vidarefördelning av
landstingsfullmäktiges anslag
Landstingsgemensamt övrigt
Dnr 2490-10

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har avsatt 1 354,8 mkr till landstingsgemensamt övrigt. Dessa medel ska dels användas för IT-utveckling, finansiering av landstingets andel i nationella IT-strategin, VAS-utvecklingsplan, gemensamma
projekt och läkemedelskommitté m m totalt 56,5 mkr.
Resterande fördelas enligt nedan:
Mkr

Landstingsbidrag 2011

Vårdval
Patientförsäkringen
Forskning/utveckling/utbildning inom hälso- och
sjukvård
Alarmeringstjänster
Stödpersonsverksamheten
Norrlandstingens regionförbund, förbundsverksamhet
Läkemedel
Folkhälsa
Övrigt hälso- och sjukvård
Summa hälso- och sjukvård
Tandvård
Viss tandvård för vuxna
Barntandvård, kundvalsmodellen
Summa tandvård
Övrigt
Jämställdhet
Projekt skanning av journaler
Omsorgstagare i utomlänsvård
Framnäs hälsokälla
Röda korset Flyktingcenter
Landstingsstyrelsens oförutsett
Landstingsstyrelsens ordförande
Förbättringsarbete
Stipendium bästa förbättrings-/utvecklingsarbete
Avgift till Sveriges kommuner och landsting
Länsövergripande organisationer och råd
Summa övrigt
Summa totalt

14

1 067,8
32,2
25,1

Förändring jämfört
med 2010 exkl
prisförändring
-28,8
5,0
3,6

4,8
1,7
1,2
25,2
2,0
18,8
1 178,8

10,0
-10,0

23,6
60,6
84,2

-1,7
-1,7

1,0
8,0
1,1
3,6
0,8
8,0
0,3
2,0
0,1
6,0
4,4
35,3
1 298,3

0,2

-2,6
2,9
0,3

0,6
-11,1
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Vårdval

Medel avsatta för vårdvalet fördelas/utbetalas per månad till godkända vårdcentraler i Norrbotten.
Patientförsäkringen

Anslaget (32 mkr) fördelar sig på dels på skadepremie till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 28 mkr och dels reversränta 4 mkr.
Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård

Landstinget avsätter 25 mkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas till
forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamhet i landstinget och Norra regionen, till andra stöd för forskningen samt basfinansiering av landstingets FOU-enhet samt den regionaliserade läkarutbildningen enligt nedan.
Projekten ska:
• Ge underlag för utvärdering av verksamheten.
• Ge bidrag och uppslag till utveckling och effektivisering av verksamheten samt stimulera den enskildes kompetensutveckling.
Forskning, utveckling och utbildning
Mkr

•

Landstingsbidrag 2011

Förändring jämfört
med 2010 exkl
prisförändring

Forskarskola (NLL/LTU)
Forskarstöd:
- Andra yrkeskategorier än läkare
- Riktade medel till universitetslektorer Umeå
- Läkare kopplade till regionala läkarutbildningen
Landstingsfinansierade lektorat (läkare)
Landstingsfinansierade doktorander utanför
forskarskola (ej läkare)
Stöd till Evidensbaserad vård
Sökbara forsknings och utvecklingsmedel inom NLL
Forskningsmedel i norra regionen - Visare Norr
Medfinansiering forsknings ALF-medel
Medlemskap i FOU.nu plattform
Riktade FoU insatser
FoU-enheten
Projekt inför läkarutbildningen i Norrbotten
Forskning och utveckling

1,9

0,3
1,5
0,7
0,4
0,1
0,2
4,0
0,0
15,8

-10,0
-5,7

Regionala läkarutbildningen
Summa

9,3
25,1

9,3
3,6

0,9
0,5
2,8
1,5
1,0

0,5
2,8
1,0

Alarmeringstjänster

Gemensamt med staten och flertalet av länets kommuner ansvarar landstinget för alarmeringsverksamheten i länet. Den operativa delen av verksamheten, bl a ambulansdirigering, utförs av SOS-centralen i Luleå. Anslaget för
2011 är 4,8 mkr.
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Stödpersonsverksamheten

Anslaget (1,7 mkr) används till arvoden och reseersättningar för stödpersoner till patienter som är tvångsintagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
och lagen om rättspsykiatrisk vård vilket även omfattar den öppna tvångsvården.
Läkemedel

Anslaget för läkemedel på 25,2 mkr fördelas enligt nedan:
Nya läkemedel
Producentobunden utbildning
Moms på receptläkemedel
Hantering av sällanläkemdel, läkemedelservice,
uppföljning mm
Hyra
Summa

Budget 2011
17,4
0,7
4,0
2,2
0,9
25,2

Folkhälsa

Anslaget på 2,0 mkr fördelas senare.
Övrigt hälso- och sjukvård

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 18,8 mkr fördelat på 1,2 mkr för arbete med vävnadsdirektivet, 3,5 mkr för HPV-vaccin inklusive catch-up för
åldergrupp 1993-1998, , 0,4 mkr för biobanken för navelsträngsblod samt
0,1 mkr för Tobias registret samt 10,0 mkr för särskilda insatser för utveckling av hälso- och sjukvården.
Kostnadsansvar för viss vuxentandvård

Anslaget på 23,6 mkr ska användas för tandvård och administration av tandvård till vissa patientgrupper.
Kundvalsmodell inom barn- och ungdomstandvård

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden
avseende barn- och ungdomstandvård anslås 60,6 mkr. Minskningen 1,7 mkr
jämfört med 2010 avser färre barn.
Jämställdhet

Anslaget på 1,0 mkr fördelas senare.
Projekt skanning av journaler

Anslaget på 8,0 mkr för 2011 för skanning av journaler fördelas till division
Service i takt med att projektet framskrider.
Omsorgstagare i utomlänsvård

I samband med skatteväxlingen 1996 övertog länets kommuner ansvaret för
omsorgstagarna inom Norrbotten. De omsorgstagare som var bosatta utanför
länsgränsen har landstinget fortfarande ansvar för. Inga nya omsorgstagare
tillkommer. Anslaget för 2011 är 1,1 mkr.
Oförutsett till landstingsstyrelsen

Anslaget för landstingsstyrelsens oförutsett är 8,0 mkr och till landstingsstyrelsens ordförandes förfogande avsätts 0,3 mkr.
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Förbättringsarbete

Till landstingsdirektörens förfogande avsätts för förbättringsarbete 2,0 mkr
och 0,1 mkr till stipendier i verksamheten.
Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och landsting är totalt 6,0 mkr för
år 2011 Avgiften baseras på medelskattekraften i riket 2010 och antal invånare i länet 2009.
Länsövergripande organisationer, förbund och råd

Det totala anslaget är 4,4 mkr., varav länsövergripande organisationer 3,4
mkr, samordningsförbund 0,8 mkr samt länspensionärsråd och länshandikappråd 0,2 mkr.

Förslag till beslut
Fördelningen fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 198

Plan för användning av 2011
års ram för folkhälsoarbete
Dnr 2491-10

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 27 november 2008 att avsätta 2 mkr per
år under perioden 2009-2011 till landstingets folkhälsoarbete.
Landstinget arbetar på flera fronter för en bättre folkhälsa i Norrbotten. I
divisionerna pågår ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
som en integrerad del av ordinarie verksamhet. Landstinget samverkar också
med andra aktörer för att främja folkhälsan i länet. Samverkan sker t ex med
länsstyrelsen i frågor om alkohol och droger och med de lokala folkhälsoråden i kommunerna i olika konkreta aktiviteter.
I samband med genomförandet av kommunernas och landstingets gemensamma folkhälsopolitiska strategi är samverkan med kommunerna, främst
genom de lokala folkhälsoråden, en viktig framgångsfaktor.
Även nationellt och internationellt deltar landstinget i olika sammanhang för
att främja folkhälsan, bl a genom arbete i Assembly of European Regions.
Mot bakgrund av pågående arbete föreslås att landstingets särskilda ram för
folkhälsoarbete under 2011 används till följande prioriterade områden.
Samverkan för en bättre hälsa i Norrbotten

Kommuner och landsting är motorer i det breda lokala och regionala arbetet
och viktiga aktörer för att intentionerna i målområdena i den nationella folk17
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hälsopolitiken ska kunna uppnås. Ingenstans kan så många olika folkhälsoområden påverkas som i kommunernas och landstingens dagliga arbete.
Med denna bakgrund har landstinget och Kommunförbundet Norrbotten arbetat fram en gemensam plattform för det folkhälsopolitiska arbetet i Norrbotten. Arbetet har utformats som en strategi som syftar till att dels ge hälsoaspekterna möjlighet att vägas in i beslut på alla nivåer, dels fungera som
inspirationskälla i det konkreta folkhälsoarbetet.
Kommuner och landsting har under 2007 ställt sig bakom strategin och nu
pågår arbetet med att genomföra och förverkliga innehållet i praktiskt arbete.
Landstinget medfinansierar under 2009-2010 projektet Strategiskt folkhälsoarbete i Norrbotten för att stödja arbetet med att bygga upp ett resultatinriktat, långsiktigt och strategiskt folkhälsoarbete på lokal nivå. Eftersom det
tvååriga projktet kom igång först i slutet av 2009 avsätts finansiering även
2011 till detta ändamål.
Två prioriterade områden i genomförandet är tobak och övervikt/fetma. Tillsammans med landstinget i Västerbotten bedriver landstinget projektet Tobaksfri Duo, som genom kontraktsskrivning mellan vuxna och ungdomar ska
stimulera till tobaksfrihet. Projektet kommer att avslutas under 2011 och
övergå i ordinarie verksamhet.
Under 2010 startade landstinget tillsammans med två pilotkommuner en
kraftsamling mot övervikt och fetma genom ett systematiskt förebyggande
arbete på såväl lokal nivå som i landstingets egna verksamheter. Arbetet bedrivs i lärandenätverk tillsammans med landstingen i Kalmar och Jönköping.
För att ytterligare stärka verksamhetens hälsoorientering genom en tydligare
målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning
avser landstinget att söka medlemskap i nätverket Hälsofrämjande sjukhus
och vårdorganisationer.
Resurser behövs för:
• Gemensamma aktiviteter med framförallt de lokala folkhälsoråden, till
exempel utbildningar, konferenser och projekt.
• Fortsatt utveckling av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård i form av
till exempel metoder, stöd till uppföljning, erfarenhetsutbyte och informationsinsatser.
• Projektet Strategiskt folkhälsoarbete i Norrbotten tillsammans med Kommunförbundet.
• Systematiskt förebyggande arbete mot övervikt och fetma.
• Medlemskap i nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer.
• Medverkan i nationella och internationella projekt i syfte att främja folkhälsan.
Bidrag

Folkhälsoarbetet i Norrbotten är under utveckling. För att stimulera aktiviteter som kan ge kunskap och nya erfarenheter har landstinget de senaste åren
avsatt en del av ramen för folkhälsoarbete till bidragsgivning.
Landstingets bidragsgivning har från och med år 2010 riktats till att stärka
det förebyggande arbete som kan ske genom folkbildningens verksamheter.
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Landstinget ska ha möjlighet att stödja folkbildande aktiviteter som genomförs i länet och som är av värde för utvecklingen av folkhälsoarbetet. Aktiviteterna ska, liksom tidigare, vara väl förankrade hos folkhälsorådet eller motsvarande i kommunerna.
Det finns också behov av ytterligare en bidragsform som möjliggör mindre
bidrag till folkhälsoinitiativ, vilka kräver snabb hantering. En del av ramen
avsätts därför för sådana initiativ.
Regler för bidragsgivningen framgår i landstingsstyrelsens regelverk.
Budget

Följande fördelning av landstingets särskilda ram till folkhälsa föreslås.
Målområde
Samverkan
- Projekt Strategiskt folkhälsoarbete i
Norrbotten 400 tkr
- Tobaksfri Duo 400 tkr
- Medlemskap Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer 50 tkr
- Övrig samverkan 650 tkr
Bidrag
- Förebyggande genom folkbildning
400 tkr
- Snabba ryck 100 tkr
Summa

Budget 2011 Beslut 2010
1 500 tkr
1 450 tkr

500 tkr

550 tkr

2 000 tkr

2 000 tkr

Förslag till beslut
1 Ramen för folkhälsa används till ovanstående ändamål.
2 Åt landstingsdirektören uppdras att under året besluta om användning av
medel inom ramarna för samverkan och bidrag.
3 Rapportering sker löpande till styrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 199

Fördelning inom ramen för
kommunikationer
Dnr 2492-10

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har bemyndigat landstingsstyrelsen att fördela anslaget till kommunikationer 2011.
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Ramen för kommunikationer enligt landstingsplan är för 2011 totalt
73 450 000 kr.

Förslag till beslut
Från anslaget till kommunikationer fördelas enligt nedan
Ägartillskott
Länstrafiken i Norrbotten AB
enligt ny finansieringsmodell
Norrbotniabanan AB
Norrtåg

61 250 000
1 000 000
700 000

Medfinansiering
Medfinansiering och förskottering
av järnvägsplan för Norrbotniabanan,
delsträckan Skellefteå – Piteå
Regional tågtrafik inom Norrtågförsöket
Summa
Ram för kommunikationer enligt LP

5 000 000
5 500 000
73 450 000
73 450 000

Återstår att fördela

0

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 200

Fördelning inom ramen för
näringspolitik
Dnr 2494-10

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har bemyndigat landstingsstyrelsen att fördela anslaget till näringspolitik för 2011.
Ramen för näringspolitik enligt landstingsplan är totalt 67 083 600 kr.

Förslag till beslut
Från anslaget till näringspolitik fördelas enligt nedan
Ägartillskott
Almi Företagspartner Nord AB
Filmpool Nord AB
Norrbottens Energikontor AB
North Sweden European Office
eHealth Innovation Centre (EIC) vid Luleå tekniska universitet
Network of Excellence in Energy Tech-

5 740 206
13 400 000
1 000 000
1 025 000
5 000 000
1 000 000
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nology vid Luleå tekniska universitet
Verksamhetsbidrag till organisationer
InternetBay / Utveckling av IKT-sektorn
Teknikens Hus
Coompanion Norrbotten
Ung Företagsamhet i Norrbotten
Hushållningssällskapet
Norrbottens Forskningsråd
Swedish Lapland Tourism
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter till AER, CPMR och
SERN.
Centrum för Riskanalys och Riskhantering vid Luleå tekniska universitet
Norrlandsförbundet
Norrtåg
Projekt
Kompetensförsörjning och generationsväxling
Attraktiv Region
Invest in Norrbotten
Regionala utvecklingsmedel
Regionala utvecklingsmedel
Regionala utvecklingsmedel riktat till
unga
Kontor
EU-projektkontor
Näringslivskontor

1 400 000
1 000 000
300 000
260 000
175 000
1 000 000
2 500 000
206 000
100 000
35 000
10 000
1 200 000
1 000 000
800 000
17 434 160
4 358 540

2 800 000
2 339 694

Summa
Ram för näringspolitik enligt LP

64 083 600
67 083 600

Återstår att fördela ur ramen

3 000 000

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Särskilt yttrande

Av Kenneth Backgård (NS), Margareta Henricsson (NS) samt Johnny
Åström (NS):
Sjukvårdspartiet anser att besparingar kan göras inom ett flertal områden,
däribland anslagen till näringspolitik. Vi anser att den totala ramen kan vara
betydligt mindre till förmån för ökade anslag till hälso- och sjukvård. Eftersom majoritetens förslag till landstingsplan antagits av fullmäktige så är det
inte mycket vi kan göra åt saken, men vi vill på detta sätt visa på besparingspotentialen.

21

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 2 DECEMBER 2010

§ 201

Fördelning av
investeringsram för år 2011
Dnr 2493-10

Ärendebeskrivning
I förslaget till Landstingsplan 2011-2013, som landstingsfullmäktige har behandlat vid sitt sammanträde den 17 november 2010, ligger att 2011 års ram
för investeringar i inventarier och fastigheter (inklusive investeringar för
externa hyresgäster) ska vara 415 000 tkr samt att landstingsstyrelsen bemyndigas att besluta om investeringar upp till denna nivå.
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Följande förslag till fördelning av den beslutade investeringsramen har utarbetats (tkr):
Division

Diagnostik
Folktandvård
Kultur och utbildning
Landstingsgemensamt
Medicinska specialiteter
Opererande specialiteter
Primärvård
Service
Länsteknik
Vuxenpsykiatri
Totalt

Invest- Fordon Engångs Hjälpbelopp medel
reserv
500
6000
500
200
1 500

ITinvest

Konst

Med tekn Övriga Totalt
invest
invest
20 750
1 000 28 250
5 700
100 6 300
500
2 000 4 200

200

200

500
500
500
500
200
200
3 800

7 800
6 300

1 780

4 500

800

13 600

28 750

800

38 130

1 650

1 400
2 900

26 920
22 000
6 300 15 300

28 700

22 000

500
500

Nya investeringar: Fördelade under engångsbelopp ovan, ej fördelat 3 730
Investeringsreserv LD
Investering fastigheter
Investering i fastigheter med externa hyresgäster
Investering i fastigheter för LOV anpassning, interna - och externa hyresgäster
Sunderbyn fastighetsinvesteringar
Sunderbyn inventarier
Sunderbyn inventarier MT-division diagnostik
Sunderbyn inventarier MT-division medicin
Sunderbyn inventarier MT-division opererande
Sunderbyn IT- division länsteknit
Total investeringsram

61 850

3 550
30 320
22 700
1 300 1 500
10 300 148 750
1 250
5 000
67 000
21 000
39 000
80 000
10 000
15 000
14 000
12 000
2 000
415 000

Förslag till beslut
Fördelningsförslaget bifalls.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 202

Rätt att under år 2011
underteckna vissa handlingar
Dnr 2497-10

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har att fastställa vem eller vilka som ska ha teckningsrätt
för landstinget under år 2011.

Förslag till beslut
1 Ordföranden Kent Ögren och landstingsdirektör Elisabeth Holmgren var
för sig, eller den de i sitt ställe för särskilda fall utser, ges fullmakt att för
landstinget under år 2011 underteckna avtal, kontrakt, låne-, köpe-, borgens- och andra jämförbara handlingar.
2 Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive handling
avser ska ha fattats av behörig instans inom landstinget.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 203

Rekommendation till
landstingen om HPV-vaccin
Dnr 1574-10

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Sedan 2007 subventioneras vaccin mot humant papillomvirus (HPV) till
flickor mellan 13 – 17 år inom högkostnadsskyddet för läkemedel enligt beslut av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.
Vaccinet förebygger uppkomsten av livmoderhalscancer.
Socialstyrelsen beslutade november 2008 att vaccination mot HPV införs i
det allmänna vaccinationsprogrammet från den 1 januari 2010 för flickor
födda 1999 och senare när de går i årskurs 5-6.
För att få ett fullgott skydd bör vaccinet ges tidigt, helst innan sexualdebut.
En utökad vaccination av fler årskullar kan ge goda effekter på framtida
sjuklighet enligt Socialstyrelsens utredning.
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En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och
staten ger kommunerna 22 mkr i årligt bidrag för att täcka skolhälsovårdens
kostnad för vaccineringen inom det allmänna vaccinationsprogrammet.
Landstingen blir ansvariga för att upphandla vaccin och får ett statsbidrag för
åren 2010-2012 på totalt 93 mkr per år för detta. Det årliga statsbidraget till
landstinget för inköp och distribution av HPV-vaccin är ca 2,5 mkr.
En nationell upphandling har genomförts genom Stockholms läns landsting
till alla landsting och regioner. Beslut har fattats att avtal ska tecknas med
företaget Glaxo Smithkline AB för vaccinet Cervarix®. Konkurrerande leverantör Sanofi Pasteur MSD har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i
Stockholm och överprövningsprocess pågår. Vaccinationerna kan inte påbörjas förrän överprövningsprocessen är avslutad. Bedömningen är att det upphandlade vaccinet kommer att vara tillgängligt först i början av 2011.
Vaccinationerna i Norrbotten

Den genomförda upphandlingen kommer, om den vinner laga kraft, att innebära en betydande kostnadsminskning till 31,5 mkr som årlig kostnad för en
årskull flickor. Det innebär att det finns ekonomiskt utrymme som kan användas till utökad vaccinering (catch-up) av flickor i åldrarna 13-17 år.
Styrelsen för SKL har därför rekommenderat att det överskott som uppstår
genom upphandlingen ska användas för en utökad vaccinering av flickor 1317 år och som inte tidigare vaccinerats sig mot HPV.
För den del som utgör en utökad vaccination är landstinget ensamt ansvarig
för genomförandet. Det formella regelverket för en utökad vaccination kräver läkarordination på ett annat sätt än vid vaccinering enligt fastställd föreskrift.
Kommunernas och de privata skolornas skolhälsovård planerar nu för skolvaccinationer av flickor årskull 2000 och 1999.
I upphandlingen ingår avtal att vaccinet distribueras till ett ställe i varje
landsting. Landstinget/regionen får sedan själva ansvara för hantering och
distribution till skolor och vårdcentraler.
Kostnaden för distributionen är ännu okänd. Diskussioner pågår om en nationell distributionslösning inkluderande leverans av HPV-vaccin direkt till
vaccinatör. Detta är gängse distributionssätt för vacciner idag.
Landstinget kommer att genomföra informationsinsatser kring vaccinationerna redan under hösten 2010 för att klargöra för målgruppen att HPVvaccination inom kort kommer att vara kostnadsfri. Målet för informationsinsatserna är att nå alla flickor i aktuella åldersgrupper samt deras vårdnadshavare. Kommunförbundet har också rekommenderat skolhälsovården att
bistå med utdelning av skriftlig information via skolorna.
Inriktningen är att kunna genomföra hela catch-up-vaccinationen under år
2011 för att kunna erbjuda så många flickor som möjligt vaccination innan
de uppnår 18 års ålder. Vaccinet får nämligen inte ges när en flicka fyllt 18
år.
Ekonomi

Förväntat statsbidrag för 2010-2012 ger landstinget en årlig budget på 2,5
mkr. Eftersom landstingen inte kommer att ha någon kostnad för HPVvaccin under innevarande år har SKL bedömt det rimligt att landstingen kan
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periodisera det under 2010 utbetalda statsbidraget till år 2011. För att ge förutsättningar att genomföra hela catch-up-vaccinationen under år 2011 har
landstingsstyrelsen dessutom tillskjutit ytterligare 1 mkr år 2011.
Antal flickor i catch-up vaccination enligt befolkningssiffror hämtat från
Apoteket Service AB (baserat på år 2009):
född
1998

född
1997

född
1996

född
1995

född
1994

född
1993

Antal flickor i Norrbotten

1 200

1 230

1 406

1 466

1 580

1 709

Avgår, antal redan vaccinerade flickor (enligt utdrag från Svevac 201009-27)

-15

-199

-290

-355

-411

-400

Summa antal flickor att
vaccinera

1 185

1 031

1 116

1 111

1 169

1 309

Vaccinationskampanjen, inklusive catch-up-vaccination för årskull 19931998, beräknas, vid ett deltagande på 80 procent kosta enligt följande:
Belopp i tkr

2010

2011

2012

Generellt statsbidrag

2 500

2 500

2 500

Överföring statsbidrag

-2 500

2 500

0

Finansiering landstinget

0

1 000

0

Kostnad vaccin kommun

0

-1 453

-730

Kostnad vaccin catch-up, årskull 1993-1998.
Beräknat på ett antagande om 80 procents
uppslutning utifrån tabell nedan.

0

-3 488

0

Informationskampanj

0

-150

0

Vaccinationsersättning till vårdcentraler 50 kr
per vaccinationstillfälle (catch-up)

0

-831

0

Distributionskostad (i nuläget okänd)

0

Summa

0

78

1 770

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:
1 SKL´s rekommendation avseende utökad vaccination (catch-up) antas,
under förutsättning att upphandlingen av vaccin slutförs till en kostnadsnivå som ger ekonomiskt utrymme för utökad vaccination.
2 Den utökade vaccinationen omfattar flickor födda 1993 (före uppnådda
18 år) samt flickor födda åren 1994 – 1998.
3 Den utökade vaccinationen genomförs år 2011.
4 Vaccinatörerna ersätts med 50 kr per vaccination.
5 Vaccinationen blir kostnadsfri för flickan.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 204

Revisionsrapport
Granskning av delårsrapport per
augusti 2010
Dnr 2069-10

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
samt om den upprättats i enlighet med lagstiftning och anvisningar från normerande organ.
Enligt Kommunallagen skall landstinget i budgeten ange såväl verksamhetsmål som finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Dessa mål ska sedan utvärderas i förvaltningsberättelsen varpå revisorerna
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges
mål. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och
överlämnas till fullmäktige. Revisorerna har därför avgett en särskild skrivelse till landstingsfullmäktige.
Revisorerna konstaterar att:
• Sammantaget visar granskningen att delårsrapporten är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
• Då landstingsstyrelsen inte avger några bedömningar avseende möjligheterna att uppnå fullmäktiges mål för verksamheten saknas underlag för att
uttala sig om utsikterna för landstinget att uppnå god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet för 2010.
• Det inte framgår av delårsrapporten vilken landstingsstyrelsens sammantagna bedömning är av om god ekonomisk hushållning uppnås i det finansiella perspektivet.
• Fullmäktige har fastställt fem finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Då årsprognosen pekar på att endast tre av dessa fem mål kommer
att uppnås, görs bedömningen att landstinget under innevarande år endast
delvis kommer att nå fullmäktiges finansiella mål.
{

Landstinget har ett resultatmål innebärande ett resultat i balans. Prognosen per sista augusti pekar på ett resultat på 143 mnkr för 2010 innebärande att målet uppfylls.

{

Målet att högst 100 procent av skatteintäkterna och statsbidrag bör
användas för finansiering av den löpande verksamheten kommer att
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{

Målet om att landstinget skall ha en likviditetsreserv motsvarande
lägst 10 procent av nettokostnaderna kommer enligt prognosen att infrias under 2010.

{

Målet att alla divisioner uppnår sina ekonomiska resultatmål uppnås
inte då prognosen säger att endast 3 av 9 divisioner kommer att uppfylla sina ekonomiska resultatmål.

{

Målet att beslutade sparåtgärder genomförs uppnås inte då prognosen
säger att endast 48 procent av beslutade sparåtgärder kommer att
genomföras.

• Kommunallagens krav på ekonomi i balans beräknas enligt prognosen i
delårsrapporten att uppfyllas.
Delårsrapporten och dess prognos visar att landstinget fortsatt står inför svåra ekonomiska tider med fortsatt behov av besparingar och effektiviseringar.
Med anledning av detta ser vi med oro att beslutade besparingsåtgärder inte
fullt ut följer fastställda planer.
Revisorerna bedömer att landstingsstyrelsen, förutom hittills genomförda
åtgärder, fortsatt behöver utveckla den ekonomiska styrningen och kontrollen. Detta för att även på sikt uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi
i balans.

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 resultatmål samt målet att beslutade sparåtgärder genomförs.
I budget 2010 minskades divisionernas ramar, exklusive sänkta arbetsgivaravgifter, med 150 mnkr. Verksamheterna bedömer att kostnadsminskningar
motsvarande 71 mnkr kommer att genomföras under året. Kostnadsökningar
och intäktsminskningar 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 lägre än 2009.
Landstinget har ingen hög nettokostnadsutveckling men det innebär ändå att
arbetet med att minska kostnaderna måste fortsätta.
Två av landstingets divisioner, Opererande och Medicin, har under de senaste åren arbetat med att på ett enkelt sätt försöka synliggöra det ekonomiska
utfallet. Inom Division Opererande finns sedan något år tillbaka en uppföljningsrapport för ekonomi på samtliga chefsnivåer inom divisionen. Division
Medicin har utvecklat en portal för uppföljning, ledning och styrning i syfte
att underlätta för chefer och medarbetare att följa upp hur verksamheterna
når sina uppsatta mål.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 205

Revisionsrapport Landstingets
upphandlingsverksamhet
Dnr 1805-10

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna inom Norrbottens läns landsting har Komrev
granskat landstingets upphandlingsverksamhet. Den övergripande revisionsfrågan har varit om landstinget har en ändamålsenlig organisation och tillräcklig intern kontroll för upphandlingsverksamheten.
Granskningen har omfattat en genomgång av lagkrav och landstingets interna regler och riktlinjer avseende upphandlingsverksamheten. Efterlevnad av
ramavtal och kontroll av om köp från andra än upphandlade leverantörer har
även gjorts.
Granskningen visar att landstinget har en ändamålsenlig organisation och
ansvarsfördelning. Granskningen visar vidare att landstinget har tydliga regler och riktlinjer för hur upphandlingsverksamheten ska fungera. De granskade upphandlingar som upphandlingsenheten genomfört, har gjorts i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och landstingets interna regler.
Vi kan dock konstatera att det sker ett relativt stort antal köp inom i princip
alla landstingets verksamheter från leverantörer som inte upphandlats av
upphandlingsenheten. Vår bedömning är, trots befintligt regelverk och ändamålsenliga tillämpningsanvisningar, att den interna kontrollen inte är tillräcklig vad gäller divisionernas efterlevnad av tecknade avtal.
Vi bedömer slutligen med utgångspunkt från denna granskning samt utifrån
tidigare granskningar (”Inhyrd personal via bemanningsföretag” och ”Landstingsanställdas bisysslor”) att det finns brister avseende den interna kontrollen och efterlevnaden av landstingets interna regler vilket inte är tillfredsställande. Landstingsstyrelsen behöver nu agera kraftfullt för att tillse att divisionerna framöver följer gällande lagar och interna regler och riktlinjer.

Förslag till beslut
Revisionsrapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer:
Revisorerna konstaterar att landstinget har en ändamålsenlig organisation
och ansvarsfördelning. För att ytterligare utveckla hanteringen av upphandlingar och avtal arbetar upphandlingsenheten idag med förbättringar av arbetssätt och rutiner inom upphandlingsprocessen. Utvecklingen handlar i stor
utsträckning om att stärka samarbetet med divisionerna och dess medarbetare
i upphandlingsprocessen. Speciellt fokus läggs vid planering och styrning
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inför större viktiga affärer samt kring överlämning och information av ramavtal.
Styrelsen kan konstatera att det sker köp utanför upphandlade ramavtal.
Tänkbara orsaker varför detta sker kan vara att ramavtal saknas, att de ramavtal som finns inte motsvarar verksamheternas behov på grund av utveckling/förändring inom olika områden eller att kunskapen om de ramavtal som
finns inte är spridd inom organisationen. Ett område där behoven generellt
har ökat i omfattning är inom tjänstesektorn. Inom ramen för utvecklingen
av upphandlingsprocessen kommer flera av dessa frågor att komma i fokus
för förbättringsarbetet.
Styrelsen konstaterar vidare att det finns brister i den interna kontrollen. En
stor del av landstingets köp avser olika slags förbrukningsvaror från ramavtal. För att underlätta för verksamheterna att göra korrekta beställningar och
kontroll av genomförda köp har det initieras ett behov av en elektronisk beställningsportal. Elektroniska beställningar och elektronisk fakturering minskar risken för felaktiga avrop. Genom detta kan den interna kontrollen koncentreras på övriga köp. Rutiner för interkontrollen kommer att ses över.

Beslut
1 Enligt beslutsförslaget.
2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att se över rutinerna för den interna
kontrollen och återkomma med förslag till förbättringar till styrelsen under 2011.

§ 206

Yttrande över Ett utvidgat
skydd mot åldersdiskriminering
(SOU 2010:60)
Dnr 1889-10

Ärendebeskrivning
Integrations- och jämställdhetsdepartementet ger landstinget möjlighet att
yttra sig över betänkandet (SOU 2010:60) Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.
I betänkandet föreslås ett utvidgat skytt mot åldersdiskriminering på de områden som idag, i diskrimineringslagen, saknar samma skydd som övriga
diskrimineringsgrunder. De områden som avses är varor, tjänster, bostäder,
allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och
offentlig anställning.

Yttrande och förslag till beslut
Landstinget begränsar sitt yttrande till konsekvenserna för hälso- och sjukvården. Landstinget instämmer i utredningens förslag i dessa delar.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 207

Yttrande över Romers rätt –
en strategi för romer i Sverige
Dnr 2212-10

Ärendebeskrivning
Delegationen för romska rättigheter har till regeringen överlämnat en utredning om romernas rätt. De konstaterar att det råder en extrem och oförsvarbar exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland
romer beräknas till cirka 80 procent, en majoritet av alla romer uppskattas
sakna komplett grundskoleutbildning, medellivslängden uppskattas vara avsevärt kortare och romer är i princip helt frånvarande från det politiska livet.
Romer utgör den mest diskriminerade och missaktade av alla grupper i Europa och Sverige, och förföljelse och marginalisering av romer är ett historiskt obrutet mönster från slaveriet i Rumänien på 1800-talet till dagens
uppmärksammade massutvisningar i Västeuropa.
Romer i Sverige har ända in på 1960-talet nekats tillgång till grundläggande
mänskliga rättigheter som rätten till bostad, rätten att gå i skola och rösträtt.
Delegationen konstaterar att det beror på en strukturell antiziganism, en antiziganism aldrig blivit tillbakamotad.
Delegationen anser att romers situation i Sverige är både mänskligt och ekonomiskt ohållbar, och föreslår en nationell strategi för romer som genomförs
under en 20-årsperiod. Målet är att de romska barn som föds i dag ska kunna
gå ut i livet som 20-åringar med full jämlikhet. Ett sekretariat för romska
frågor föreslås inrättas som motor för strategin. Strategin har tre huvudmål:
• Stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper. Förslag: särskilda
statsbidrag för stöd till romska barn i grundskolekompetens, gratis grundskolestudier för vuxna, hjälp till unga romer att få fotfäste på arbetsmarknaden, inrikta urbana utvecklingsprojekt på romer
• Häva romers maktunderläge. Förslag: fler politiskt aktiva romer, inrätta
en ungdomsledarakademi, inrätta en romsk kulturnämnd med ansvar för
det romska kulturarvet, res en staty över Katarina Taikon
• Överbrygga förtroendeklyftan mellan romer och samhället. Förslag: inrätta en sanningskommission, uppdra åt DO att främja romers medvetenhet
om sina rättigheter, inrätta strukturer för samråd, gör den internationella
Romadagen 8/4 till allmän flaggdag.

Yttrande och förslag till beslut
Norrbottens läns landsting har fått möjlighet att inkomma med ett remissvar
på utredningen Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. Utredningens
förslag berör flera av landstingets ansvarsområden – folkhälsa, hälso- och
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sjukvård, kultur och regional utveckling – och därmed ska flera perspektiv
beaktas i landstingets yttrande.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
• Landstingsstyrelsens ordförande uppdras att avge remissvar på utredningen Romers rätt – en strategi för romer i Sverige till Integrations- och
jämställdhetsdepartementet senast 20 december 2010.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 208

Ägardirektiv till IT Norrbotten AB
Dnr 2498-10

Ärendebeskrivning
Landstinget avger årliga ägardirektiv till IT Norrbotten AB. Ägardirektivet
ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid IT Norrbotten ABs ordinarie årsstämma.
Förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten AB

För den verksamhet som bedrivs i InformationsTeknik i Norrbotten AB
(nedan kallat Bolaget), gäller dessa särskilda ägardirektiv antagna av årsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av
gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller
i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets
verksamhet på längre sikt.
Verksamhetens mål

Bolaget ska erbjuda ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service, för ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.
Verksamhetens inriktning

Bolaget ska förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet – Lumiora. Bolaget ska verka för att nätet kommer till praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av
tjänster skapas.
Bolaget ska vara ett projektkontor, där IT Norrbotten är ägarnas förlängda
arm gällande samordning och beställarkompetens.
Bolaget ska verka som katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten inom bolagets verksamhetsområde.
Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl nationellt
som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med
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andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka länets utveckling och
ge andra synergier.
Bolaget ska genom länsöverskridande kontakter vara förberedd på de konsekvenser som en eventuell framtida regionförstoring kan innebära.
Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsprogrammet och regionala
tillväxtprogrammet.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet
Bolagets ska fortsätta sitt arbete med att vara självfinansierande.
Ägarna ser positivt på att bolaget kan använda sina medel som medfinansiering
i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp
med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade om sin verksamhet. Bolaget ska via tertialrapporter (per april och augusti) skriftligt via
webb till samtliga ägare inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån
gällande ägardirektiv.
I tertialrapport ska ingå:
• Verksamhetsplan med ekonomisk helårsprognos
• Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
Bolaget ska arbeta aktivt med att till ägarna kommunicera verksamhetens
resultat och nytta.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för IT Norrbotten AB.
2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare
på ägarsamråd inför beslut vid IT Norrbotten ABs ordinarie årsstämma.
Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 209

Ägardirektiv till Filmpool Nord AB
Dnr 2506-10

Ärendebeskrivning
Landstinget avger årliga ägardirektiv till Filmpool Nord AB. Ägardirektivet
ska senare behandlas och fastställas tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Filmpool Nord ABs ordinarie årsstämma.
Förslag till ägardirektiv för Filmpool Nord AB

För den verksamhet som bedrivs i Filmpool Nord AB (nedan kallat Bolaget),
gäller dessa särskilda ägardirektiv antagna av årsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av
gällande bolagsordning och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand
för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på
längre sikt.
Verksamhetens mål

Filmpool Nord AB ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset
för film och audiovisuell produktion, som en viktig kulturnäring som bidrar
till hela Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta
intäkter till länets näringsliv.
Verksamhetens inriktning

Bolagets två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm,
audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella
frågor och biograffrågor.
Bolaget ska som samproducent tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och
tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt
TV-drama. Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets
filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i länet. Bolaget ska även arbeta med att öka insatserna av privat kapital i regionens filmer.
Bolaget ska verka för att prioritera produktionerna till de kommuner som är
ägare.
Bolaget ska verka för att den regionala resursverksamheten kommer hela
Norrbotten till godo.
Bolaget ska vara länets expertorgan inför beslut om insatser och investeringar i filmproduktioner. Beslut om olika produktioner i länet bör fattas av bolaget där kompetens och resurser finns samlade.
Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet permanenta uppdraget och verksamheten inom projektet Swedish Lapland Film Commission.
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Bolagets ska arbeta med film för barn och unga, i skolor och med unga filmare för att utveckla filmintresset och branschens långsiktiga utveckling.
Bolaget ska göra insatser inom distribution, skolbioverksamhet och spridning av värdefull film. Bolaget ska aktivt verka för att den regionalt producerade filmen på lämpliga sätt sprids och visas för länets invånare.
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer.
Bolaget ska utveckla den regionala filmbranschen genom strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan
utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka de kreativa näringarna och andra synergier, ex turism- och upplevelseindustrin.
Bolaget ska genom länsöverskridande kontakter vara förberedd på de konsekvenser som en eventuell framtida regionförstoring kan innebära.
Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsprogrammet och regionala
tillväxtprogrammet.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarnas anslag till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt
inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade om sin verksamhet. Bolaget ska via tertialrapporter (per april och augusti) skriftligt till
samtliga ägare inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån gällande
ägardirektiv.
I tertialrapport ska ingå:
• Verksamhetsplan med ekonomisk helårsprognos
• Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
Bolaget ska arbeta aktivt med att till ägarna kommunicera verksamhetens
resultat och nytta.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.
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Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Filmpool Nord AB.
2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare
på ägarsamrådet inför beslut vid Filmpool Nord ABs ordinarie årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 210

Ägardirektiv till Norrbottens
energikontor AB
Dnr 2499-10

Ärendebeskrivning
För den verksamhet som bedrivs i Norrbottens energikontor AB gäller detta
särskilda ägardirektiv. Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas
tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Norrbottens
energikontor AB:s ordinarie årsstämma.
Förslag till ägardirektiv för Norrbottens energikontor AB

För den verksamhet som bedrivs i Norrbottens energikontor AB (nedan kallat bolaget), gäller detta särskilda ägardirektiv antaget av bolagsstämman.
Ägarna har i detta ägardirektiv tydliggjort sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktivet gäller i
första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.
Verksamhetens mål

Bolaget ska driva energi- och miljöfrågor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv. Bolagets mål är att öka användningen av förnybara
energikällor i regionen, arbeta för en effektivare användning av energi och
naturresurser, bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och miljöområdet och att stödja och utveckla regionsamverkan i EU-samarbetet.
Verksamhetens inriktning

Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata aktörer i regionen att arbeta för en hållbar utveckling.
Bolaget ska initiera och samordna projekt mellan kommuner, näringsliv,
FoU-organisationer och andra lokala och regionala aktörer, skapa nätverk
och sprida information inom energi- och miljöområdet och inom sitt sakområde vara EU-kontakt i regionen.
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Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde.
Bolaget ska genom länsöverskridande kontakter vara förberedd på de konsekvenser som en eventuell framtida regionförstoring kan innebära
Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsprogrammet, regionala
tillväxtprogrammet och klimat- och energistrategin för Norrbottens län.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarnas anslag till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom
ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade om sin verksamhet. Bolaget ska via tertialrapporter (per april och augusti) skriftligt till
samtliga ägare inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån gällande
ägardirektiv.
I tertialrapport ska ingå:
• Verksamhetsplan med ekonomisk helårsprognos
• Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
Bolaget ska arbeta aktivt med att till ägarna kommunicera verksamhetens
resultat och nytta.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Norrbottens energikontor AB.
2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare
på ägarsamrådet inför beslut vid Norrbottens energikontor AB:s ordinarie
årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 211

Ägardirektiv till
Länstrafiken i Norrbotten AB
Dnr 2500-10

Ärendebeskrivning
För den verksamhet som bedrivs i Länstrafiken i Norrbotten AB gäller detta
särskilda ägardirektiv. Ägardirektivet ska senare behandlas och fastställas
tillsammans med övriga ägare vid ägarsamråd inför beslut vid Länstrafiken i
Norrbotten AB:s ordinarie årsstämma.
Förslag till ägardirektiv för Länstrafiken Norrbotten AB

För den verksamhet som bedrivs i Länstrafiken i Norrbotten AB gäller detta
särskilda ägardirektiv. Ägarna har i detta ägardirektiv tydliggjort ägarnas
gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, konsortialavtal och aktiebolagslag. Direktivet gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men
omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.
Verksamhetens mål

Målsättningarna med den regionala kollektivtrafiken är att inom angivna
ekonomiska ramar
• bidra till en god tillgänglighet i länet genom att erbjuda ett attraktivt utbud av resmöjligheter för alla trafikantgrupper.
• bidra till en bättre trafiksäkerhet och miljö genom ett ökat kollektivt resande.
• bidra till en ökad samordning av samhällsbetalda resor.
• utveckla regional tågtrafik inom Norrtågssamarbetet.
• utveckla kollektivtrafiken genom att aktivt arbeta för nya innovativa kostnadseffektiva lösningar utifrån en helhetssyn, i samverkan med medborgare och andra aktörer.
Verksamhetens inriktning

Bolaget ska bidra till den regionala utvecklingen genom en effektiv kollektivtrafik anpassad till behoven hos länets medborgare och näringsliv.
Bolaget ska genom länsöverskridande kontakter vara förberedd på de konsekvenser som en eventuell framtida regionförstoring kan innebära.
Bolaget ska utöva ett aktivt ägande i Norrtåg AB.
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Bolaget ska tillsammans med ägarna arbeta med anpassning till de konsekvenser som lagen om kollektivtrafik medför.
Bolaget ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med de olika regionala utvecklingsstrategierna för Norrbotten, såsom regionala utvecklingsprogrammet och regionala
tillväxtprogrammet.
Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarna ser positivt på att bolaget kan använda sina medel som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt kan
växla upp sina medel med annan finansiering.
Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt landstingsstyrelsen utövar insyn
och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (styrelsenivå) väl informerade om sin verksamhet. Bolaget ska via tertialrapporter (per april och augusti) skriftligt till
samtliga ägare inkomma med en verksamhetsuppföljning utifrån gällande
ägardirektiv.
I tertialrapport ska ingå:
• Verksamhetsplan med ekonomisk helårsprognos
• Uppföljning av verksamhetens mål och inriktning
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från bolagsstämma
och styrelsesammanträden sändas till ägarna direkt när dessa är fastställda.
Utöver tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska
finnas tillgängliga hos bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt
engagemang från ägarnas sida.
Bolaget ska arbeta aktivt med att till ägarna kommunicera verksamhetens
resultat och nytta.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

Förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting antar ägardirektiv för Länstrafiken Norrbotten
AB.
2 Slutligt ägardirektiv till bolaget fastställs tillsammans med övriga ägare
på ägarsamrådet inför beslut vid Länstrafiken Norrbotten AB:s ordinarie
årsstämma. Slutligt ägardirektiv ska återrapporteras till landstingsstyrelsen.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 212

Fortsatt verksamhet för BD Pop
Dnr 1885-07

Ärendebeskrivning
BD Pop är ett utvecklingsprojekt för popmusiken i Norrbotten och syftar till
att utveckla talanger och entreprenörskap samt vara en katalysator för den
regionala musikbranschen. Målgruppen är unga artister, musiker och företagare. Projektets verksamhetsområde är artistutveckling, företagsutveckling,
marknadsföring och nätverksbyggande.
Projektet startade 2006-01-01 med Kommunförbundet Norrbotten som projektägare och med finansiering från Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen, Längmanska Företagarfonden, regionala strukturfonden samt Arvidsjaur, Boden, Jokkmokk, Kiruna, Luleå och Pajala kommuner. Senare har Haparanda och Övertorneå kommuner tillkommit. Projektet avslutas 2010-12-31.
I landstingsstyrelsens beslut om medfinansiering (§25-08, dnr 1885-07) klargjordes att ett av projektets stora utvecklingspunkter är arbetet med fortsatt
ägarform och finansiering efter projektperioden. Styrgruppen har varit drivande i detta arbete.
Styrgruppen har utvärderat projektet, dels externt av en konsult som jämfört
mål och resultat, dels genom en egen utredare med uppgift att lägga förslag
för framtiden. Utredaren har lämnat ett samlat förslag med synpunkter från
både medverkande aktörer, finansiärer, kommuner och projektdeltagare (artister, musiker etc) över vad som bör hända med BD Pop efter projekttidens
slut.
Överföra BD Pops verksamhet till bolagsform

Utredningen föreslår att landstinget och Norrbottens kommuner inrättar ett
regionalt resurscentrum för pop- och rockmusik. Utredaren kommer fram till
att:
• Verksamheten bör direkt efter projekttidens slut etableras i ett resurs- och
produktionscentrum som både arbetar med att utveckla nya talanger och
medverkar som samproducent i professionella musikproduktioner.
• BD Pop bör istället för att vara producent verka som samproducent i de
produktioner som görs. Detta för att tydligare stärka de artister man samarbetar med så att de i större utsträckning själva äger rätten till sitt material. En modell som i stora delar exempelvis Filmpool Nord i dag arbetar
efter.
• BD Pop bör vara ett profilerat och självständigt varumärke för att vara en
trovärdig aktör gentemot musikbranschen regionalt och nationellt, och för
att ta vara på den goodwill som byggts upp under projekttiden.
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• BD Pop bör vara en egen ekonomisk enhet. Den nya organisationen måste även ta över de avtal och förpliktelser om tidigare ingåtts.
• BD Pop bör ha en eller två huvudsakliga uppdragsgivare eller huvudägare
som svarar för ägarstyrningen, exempelvis landstinget och/eller Luleå
kommun. Alla länets kommuner bör dock erbjudas att bli delägare, vilket
ger ett starkare samband mellan den regionala och lokala nivån.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet BD Pop har varit mycket framgångsrikt och artister som varit involverade har rönt stora framgångar både i länet, i landet och internationellt.
De uppvisade resultaten är således överlag goda.
Eftersom projektets verksamhetsområden har varit såväl artistutveckling som
företagsutveckling, marknadsföring och nätverksbyggande har landstingets
medfinansiering skett via såväl de regionala utvecklingsmedel som Regionala enheten vid landstingsdirektörens stab förvaltar, som medel från Division
Kultur och Utbildning.
Verksamheten har bedrivits i projektform under många år och beredningen
ser med tillfredsställelse på att styrgruppen initerat ett underlag för beslut om
fortsatt ägarform och finansiering efter projektperioden.
I det sammanhanget är det viktigt att tydliggöra de två huvuduppdragen i den
fortsatta verksamheten: Att dels arbeta för att utveckla nya talanger, dels
vara samproducent i professionella musikproduktioner.
Verksamheten förutsätter att BD Pop organiseras som en egen juridisk person, och aktiebolagsformen förefaller lämpligast. BD Pop är ett starkt varumärke som, i likhet med övriga resultat, avtal m m bör bäras med in i den
nya verksamheten. Utredarens förslag, att landstinget och Luleå kommun
gemensamt tar ansvar för att verksamheten drivs vidare i en egen juridisk
person, förefaller rimligt.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting är berett att tillsammans med Luleå kommun
ta ansvar för att överföra BD Pops verksamhet till ett aktiebolag.
2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att utarbeta nödvändigt underlag för
en sådan bolagsbildning, bl a prospekt och förslag till bolagsordning och
aktieägaravtal.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 213

Ansökan om stöd för Norrbottens
Forskningsråds verksamhet
Dnr 2501-10

Ärendebeskrivning
Forskningsrådet har alltsedan starten 1986 verkat för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling i vårt län genom att stödja forskningsprojekt som bedöms ha en bra potential för utvecklingen av näringsliv, samhälle
och universitetet. Stiftarna är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Landstinget i
Norrbottens län och Högskolan i Luleå, numera Luleå tekniska universitet.
Stiftarna lät under 2007 göra en utredning om Norrbottens Forskningsråds
framtid. I utredningen konstaterades bland annat att forskningens roll som
tillväxtdrivande kompetenskraft bör förtydligas, att samspelet mellan allmän
regional nytta och forskningsnytta görs tydligare och ges en starkare förankring samt att Forskningsrådets verksamhet ska fortsätta.
Norrbottens Forskningsråds styrelse har med denna utredning som bakgrund
noterat att Forskningsrådet kan bidra till utvecklingen i Norrbotten och att
man därför ska verka för att Forskningsrådet ska kunna fortleva. Styrelsen
konstaterade dock att Forskningsrådet behövde reformer sin verksamhet,
varför ett strategiarbete genomförts under våren 2009. Arbetet har lett till
betydande förändringar.
Forskningsrådet kommer framöver att prioritera finansiering till två områden. Dessa är utvalda utifrån tre viktiga kriterier; områden som bedöms ha
en tillväxtpotential för regionen och som har såväl en etablerad forskningsverksamhet som ett aktivt näringsliv. De två valda områdena med undergrupper är:
1 Miljö-/energiteknik
• Energi
• Miljöteknik
• Lätta och avancerade material
• Hållbart samhällsbyggande
2 Informations- och kommunikationsteknik
• Livskvalitetshöjande IT-stöd
• Grön IT
• Innovativ IT-kommunikation
• Sociala medier
En ytterligare förändring är att Norrbottens Forskningsråd nu går ut med utlysningar om möjligheten att ansöka medel vid två fasta tidpunkter, en vår
och en höst. Detta görs för ökad tydlighet och för en konkurrensutsatt finan42
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siering. Sökande kan vara Luleå tekniska universitet eller ett Institut med
verksamhet i Norrbotten med forskningsuppgifter. FoU-projektet ska leda till
framtagning av ny kunskap som stärker LTU:s eller institutets vetenskapliga
position. Vidare förutsätts att minst ett norrbottniskt företag medverkar och
avgörande är att tillämpningen av resultaten ska ske i detta (dessa) företag.
Stiftelsens styrelse har också beslutat om ett nytt arbetssätt som medför att
de administrativa kostnaderna kraftfullt har reducerats och målsättningen är
att de ska utgöra maximalt 12,5 % av utdelade medel.
Forskningsrådets kapitalbas är för närvarande ca 20 Mkr. Forskningsrådets
ambition och bedömning av en nödvändig utdelningsnivå är att årligen kunna arbeta med en anslagsnivå om 4 Mkr. Det medför att om verksamheten att
ska kunna bedrivas längre än till 2013, så bör antingen ett driftstöd eller ett
nytt fondkapital tillföras till Forskningsrådet.
Forskningsrådets förslag är att stiftarna var för sig tillskjuter 1 Mkr årligen
under perioden 2010-2014. Verksamheten skulle då kunna bedrivas med en
årlig anslagsvolym på 4 Mkr.
Förväntat resultat

Forskningsmiljöerna och näringslivet i Norrbotten inom valda profilområdena miljö- och energiteknik och informationsteknologi ska utvecklas. Tilllämpning av resultaten ska ske i de norrbottniska företagen som medverkar i
projekten.

Yttrande och förslag till beslut
Stiftelsens krav på medverkan från norrbottniska företag samt fokus på två
profilområden – miljö-/energiteknik och informations- och kommunikationsteknik – bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av såväl länets
näringsliv som forskningsmiljöer. Därtill har stiftelsens styrelse vidtagit åtgärder bland annat i form av en ny finansieringsmodell som har resulterat i
kraftigt minimerade administrativa kostnader.
Med det som bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 För 2010 beviljas ett verksamhetsbidrag med 500 000 kr. Medlen anvisas
från den del av ramen för näringspolitik 2010 som ännu inte fördelats.
2 Norrbottens forskningsråd beviljas ett årligt verksamhetsbidrag på 1 Mkr
för perioden 2011-2014.
3 Anslaget för 2011-2014 finns beaktat i det förslag till Landstingsplan som
föreligger för fullmäktiges godkännande 11 november 2010.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 214

EuropaDirekt-kontoret 2011
Dnr 1839-08

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 23 september 2008
(§208-08, dnr 1839-08) att stödja ytterligare en projektperiod för Europa
Direkt-kontoret i Norrbotten (EDN) för åren 2009-2012. Landstingsstyrelsen
har även beslutat att bevilja EDN medfinansiering av kontorets verksamhet
för 2009 och 2010 års verksamhet med 300 000 kr per år. Eftersom finansieringen från EU-kommissionen endast kan sökas årsvis görs även en årsvis
ansökan om medfinansiering från de olika parterna.
Det övergripande syftet med verksamheten är att genom EDN ge ökad information till länets medborgare om EUs olika verksamhetsområden och hur
de påverkar vardags- och arbetslivet. Ökad information leder till ökad kunskap och nyfikenhet, därigenom kan vi aktivt bidra till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen inom området genom att:
• svara på allmänhetens frågor om EU
• sprida information om EUs politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
• främja den lokala och regionala debatten om EU-frågor
• ge möjlighet till de boende i närområdet att tycka till om EUs politik
För att lyckas med detta är det mycket viktigt att fortsätta profilera EDN som
ett trovärdigt, kompetent och användbart verktyg som agerar för länets bästa,
och inte bara fungerar som EU-kommissionens röst och förlängda arm ute i
regionen. EDN strävar efter att ha ett öppet, personligt och flexibelt arbetssätt med hög tillgänglighet.
EDN:s målgrupper är privatpersoner, organisationer, företag, kommuner och
myndigheter i Norrbotten, med särskilt fokus på målgruppen ”skola och ungdom”. Dagens 15-25 åringar är en mycket viktig målgrupp att vända sig till
för att långsiktigt informera, stimulera och utbilda yngre människor som
kommer att spela allt viktigare roller för utvecklingen i länet på några års
sikt.
EU-kommissionens kommunikationsprioriteringar för 2011 är:
• Ekonomisk återhämtning
• Energi och klimat
• Ett Lissabon för medborgarna
Dessa prioriteringar ska tas hänsyn till när informationsaktiviteterna planeras
och genomförs under året. Vid sidan av dessa tre övergripande prioriteringar
kan självklart även egna mål och prioriteringar som är av vikt och betydelse
för Norrbotten och som inte nödvändigtvis är identiska med EUkommissionens tas in.
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EDN ska också fortsätta deltaga aktivt och bistå med information vid aktiviteter där allmänheten eller någon av de identifierade målgrupperna samlas, t
ex mässor, konferenser, seminarier och andra mer allmänt riktade arrangemang.
Förslag på budget för Europa Direkt-kontorets verksamhet 2011 är efter intressenternas diskussioner följande:
EU-kommissionen
25 000 euro
Norrbottens läns landsting
300 000 kr
Länsstyrelsen Norrbottens län 350 000 kr
Kommunförbundet Norrbotten 10 000 kr

Yttrande och förslag till beslut
Norrbottens läns landsting bör stödja Europa Direkt-kontoret med den medfinansiering kontorets verksamhet kräver under 2011.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen besluta att
1 Med hänvisning till tidigare beslut §208-08 om medverkan i Europa Direkt-kontoret projektperiod 2009-2012 beslutar landstingstyrelsen att
medfinansiera kontorets verksamhet med 300 000 kr för 2011.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel 2011.
3 Landstinget även fortsättningsvis aktivt deltar i Europa Direkt-kontorets
referensgrupp för utformning av kontorets verksamhet.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 215

Medfinansiering av projektet
Nordområdets Kommunnätverk
Dnr 1851-10

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Norrbotten ansöker om medel för att etablera ett nätverk
för samarbete mellan kommunförbunden och kommunerna i norra Norge,
Sverige och Finland. Projektpartners är Kommunförbundet Norrbotten, KS
Nord-Norge och Kemi-Torneå Kehittämiskeskus i Finland.
Med stöd av bland andra landstinget och Nordkalottrådet genomförde Kommunförbundet Norrbotten och KS Nord-Norge under 2009-2010 en förstudie
(dnr 1882-09) för ett gränskommunalt nätverk och för att identifiera strategiska
samarbetsområden för kommunsektorn. Förstudien resulterade i en projektansökan för att etablera Nordområdets kommunnätverk. Projektets idé är att i
ett första steg stärka det kommunala ledarskapet i Nordområdet och att skapa
en nätverksmodell för de gränsregionala kommunförbunden och dess medlemmar. Nätverket ska stimulera till regional utveckling i området samt bidra
till genomförandet av strategiska aktiviteter med inriktning på offentlig sam45
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hällsservice och kompetensförsörjning. En gemensam uppgift är att formulera strategier för nya former vad gäller arbetskraftsförsörjning och samverkan.
Målet med projektet Nordområdets kommunnätverk är:
• Utveckla former för ett ökat kommunalt engagemang för gränsöverskridande samarbete i Nordområdet.
• Upprätta ett nätverk och samarbetsstruktur för kommunförbunden och
dess medlemmar.
• Utveckla en modell och genomföra ett kommunkonvent 2012 i samverkan NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) och andra geografiska
nätverk i området.
• Utarbeta strategier och genomföra aktiviteter för samverkan och kunskapsutbyte inom kommunal samhällsservice/kompetens samt arbetskraftsförsörjning/invandring.
• Agera för ökade EU-investeringar i Nordområdet, 2014-2020.
Kommunförbundet Norrbotten ansöker om medfinansiering av projektet
Nordområdets Kommunnätverk inom Interreg IVA Nord med totalt 51 500
euro för perioden 2010-2013. Övrig finansiering söks från Länsstyrelsen
(42 000 euro), Nordkalottrådet (45 000 euro), Lapinlitto (15 000 euro),
Finnmarks-, Troms- och Nordlands- fylken (90 000 euro) samt Interreg IVA
Nord (274 460 euro) och norska Interreg-medel (107 940 euro). Kommunförbundet Norrbotten går själv in med 15 000 euro.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet stämmer väl överens med landstingets ambition att stärka det
gränsöverskridande samarbetet i NSPA-området (Northern Sparsely Populated Areas) och utveckla gemensamma strategier för att möta Nordområdets
problem med demografisk obalans, arbetskraftsförsörjning, äldreservice, attraktivitet och specialiseringsbehov samt att utveckla gränsöverskridande
strategier för lokal utveckling, mångfald och tillväxt.
Projektbeskrivningen är inte tillräckligt utvecklad och konkret utan syftar
endast till att skapa nätverk och samverkansstrukturer. Projektets förväntade
resultat är heller inte kvalitativt genomgripande och fördjupade utan enbart
kvantitativt beskrivet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 216

Val till samverkansorgan m m
Dnr 20-10

Ärendebeskrivning
Val enligt särskild förteckning.

Beslut
Nedan angivna personer utses till respektive uppdrag.
----------------------------------------------------

Jämställdhetsråd och
folkhälsoråd i landstingsstyrelsen
Tjänstgöringsperiod: 2011–2014

1 jämställdhetsråd
Monica Carlsson (V)

Forellgränd 8, 974 52 Luleå

1 folkhälsoråd
Agneta Granström (MP)

Storsand 4, 960 24 Harads

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

Nätverket Hälsa och Demokrati
Tjänstgöringsperiod: 2011–2014

2 ledamöter i styrelsen
Britt Westerlund (S)
Anders Öberg (S)

Skogsgatan 6, 972 41 Luleå
Nyåkersvägen 61, 954 41 S Sunderbyn

2 ersättare för d:o
Ingmari Åberg (V)
Agneta Granström (MP)

Burströmsvägen 92, 974 33 Luleå
Storsand 4, 960 24 Harads

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

Norrbottens folkhälsopolitiska råd
Tjänstgöringsperiod: 2011-2014

1 ordförande
Agneta Granström (MP)

Storsand 4, 960 24 Harads

1 representant
Britt Westerlund (S)

Skogsgatan 6, 972 41 Luleå

---------------------------------------------------47
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Länspensionärsrådet
Tjänstgöringsperiod: 2011–2014

4 ledamöter
Britt Westerlund (S)
Ulla Persson (FP)
Monica Carlsson (V)
Irma Spårman (M)

Skogsgatan 6, 972 41 Luleå
Bäckvallensvägen 9, 946 40 Svensbyn
Forellgränd 8, 974 52 Luleå

4 ersättare för d:o (personliga)
Kent Ögren (S)
Åke Bäckman (M)
Agneta Granström (MP)
Rolf Wessel (M)

Box 114, 962 33 Jokkmokk
Storsand 4, 960 24 Harads
Silfwerbrandsvägen 17, 982 39 Gällivare

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

Länshandikapprådet
Tjänstgöringsperiod: 2011–2014

3 ledamöter
Britt Westerlund (S)
Laila Niia (NS)
Monica Carlsson (V)

Skogsgatan 6, 972 41 Luleå
Högalidsgatan 1, 981 35 Kiruna
Forellgränd 8, 974 52 Luleå

3 ersättare för d:o (personliga)
Kent Ögren (S)
Jesper Sandström (M)
Agneta Granström (MP)

Box 114, 962 33 Jokkmokk
Storsand 4, 960 24 Harads

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

Gruppen för skogslänssamarbete
Tjänstgöringsperiod: 2011–2014

1 representant
Kent Ögren (S)

Box 114, 962 33 Jokkmokk

1 ersättare för d:o
Britt Westerlund (S)

Skogsgatan 6, 972 41 Luleå

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

Tillväxtberedningen
Tjänstgöringsperiod: 2011–2014

4 ledamöter
Kent Ögren (S)
Per-Arne Kerttu (C)
Simon Fors (V)
Kenneth Backgård (NS)

Box 114, 962 33 Jokkmokk
Övre Kukkola 124, 953 91 Haparanda
Myntgatan 2, 984 31 Pajala
Trångforsgränd 7, 961 44 Boden
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4 ersättare för d:o (personliga)
Britt Westerlund (S)
Anders Josefsson (M)
Agneta Granström (MP)
Majvor Sjölund (C)

Skogsgatan 6, 972 41 Luleå
Bärgarstigen 7, 954 35 Gammelstad
Storsand 4, 960 24 Harads
Koler

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

Stiftelsen Ragnar
Lassinanttis stipendiefond
Tjänstgöringsperiod: 2010–2011

1 ledamot i styrelsen
Britt Westerlund (S)

Skogsgatan 6, 972 41 Luleå

1 ersättare för d:o
Kent Ögren (S)

Box 114, 962 33 Jokkmokk

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

Regionala partnerskapet
Tjänstgöringsperiod: 2011–2014

2 ledamöter
Kent Ögren (S)
(V)

Box 114, 962 33 Jokkmokk
vakant

2 ersättare för d:o (personliga)
Britt Westerlund (S)
Agneta Granström (MP)

Skogsgatan 6, 972 41 Luleå
Storsand 4, 960 24 Harads

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

Kommunikationspolitiska rådet
Tjänstgöringsperiod: 2011–2014

3 ledamöter
Kent Ögren (S)
Sari Hedlund (M)
Agneta Granström (MP)

Box 114, 962 33 Jokkmokk
Luleå
Storsand 4, 960 24 Harads

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

49

