Landstingsstyrelsen
Delegationsbeslut anmälda
till styrelsens sammanträden 2011
9 februari

• Ordföranden har:
⎯

lämnat yttrande över Romers rätt – en strategi för romer i Sverige
(SOU 2010:55) (dnr 2010:55).

⎯

besvarat skrivelse från Kommunförbundet och Jokkmokks kommun
om förskrivning av läkemedel mot demens (dnr 2543, 2608-10).

⎯

utfärdat fullmakt till Henrik Berg, regionala enheten, att vid Norrbotniabanan AB:s oridinarie ägarsamråd den 24 januari 2011 föra landstingets talan och utöva landstingets rösträtt (dnr 1210-10)

• Landstingsdirektören har:
⎯

Förordnat Klas Tunbrå till divisionschef för division Folktandvård för
tiden 1 januari 2011 och tillsvidare, dock längst till och med den 30
april 2013.

⎯

Förordnat Anna Källström till informationschef för tiden 1 februari
2011 tills vidare, dock längst t o m 31 januari 2015.

⎯

Förordnat Mats Brännström till utvecklingschef för tiden 28 februari
2011 tills vidare, dock längst t o m 28 februari 2015.

⎯

Fastställt Fördelning av arbetsbeslut att gälla från och med den 1 januari 2011 (dnr 82-11).

⎯

Fastställt Vidaredelegering av beslutsrätt att gälla fr o m den
1 januari – 31 december 2011 (dnr 15-11).

⎯

Avskrivit vissa fordringar för hälso- och sjukvård (dnr 60-10)

• Förteckning över antagna entreprenörer och konsulter under år 2010 för
om- ny- och tillbyggnader (dnr 374-11)
• Sammanställning nr 1-11 över beslut inom division Kultur och utbildning
(dnr 22-11)
• Sammanställning nr 1-11 över beslut inom division Service (dnr 189-10)
10 mars

• Landstingsdirektören har förordnat Lars Tyskling till informationschef
för från och med 1 januari 2011 till och med den 31 januari 2011.
• Gunnar Persson, chef för hälso- och sjukvårdsenheten, har yttrat sig över
föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande (dnr
338-11)
• Sammanställning över delegationsbeslut:
⎯

Nr 2-11 inom division Kultur och utbildning (dnr 22-11)

⎯

Nr 1-11 inom regionala utvecklingsområdet (dnr 12-11)
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⎯

Nr 2-11 inom division Service (dnr 83-11)
5 maj

• Ordföranden har:
⎯

utfärdat fullmakt för Stefan Svärdsudd att vid Kommuninvests föreningsstämma den 7 april 2011 föra landstingets talan och utöva landstingets rösträtt (dnr 771-11).

⎯

utfärdat fullmakt för Johan Sjökvist att vid Almi företagspartner Nord
AB:s årsstämma den 13 april 2011 föra landstingets talan och utöva
landstingets rösträtt (dnr 1064-11).

⎯

utfärdat fullmakt för Henrik Berg att vid Länstrafiken i Norrbotten
AB:s årsstämma den 29 april 2011 föra landstingets talan och utöva
landstingets rösträtt (dnr 1100-11).

⎯

avslagit ansökan om medfinansiering av projektet EIR (dnr 917-11).

⎯

avslagit ansökan om medfinansiering av projektet Nordkalottnätverk
för hållbar turismutveckling (dnr 2051-10).

• Landstingsdirektören har:
⎯

förordnat Mats Brännström till utvecklingschef för utvecklingsenheten
i landstingsdirektörens stab fr o m 1 mars 2011 t o m 28 februari 2015.

⎯

lämnat yttrande över föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för kvalitetsarbete (dnr 282-11)

• Chefen för hälso- och sjukvårdsenheten har beslutat om fördelning av
landstingets forsknings- och utvecklingsanslag 1-2011 (dnr 28-11)
• Chefen för hälso- och sjukvårdssektionen har yttrat sig över förslag till
föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (dnr 898-11)
• Sammanställning över delegationsbeslut:
⎯

Nr 3-11 inom division Kultur och utbildning (dnr 22-11)

⎯

Nr 3-11 inom division Service (dnr 83-11)

⎯

Nr 1-11 inom LSS-området (dnr )

⎯

Nr 1-11 inom regionala utvecklingsområdet (dnr )
31 maj

• Sammanställning över delegationsbeslut nr 4-11 inom division Kultur
och utbildning (dnr 83-11)
• Sammanställning över delegationsbeslut nr 4-11 inom division Service
(dnr 83-11)
29 september

• Ordföranden har utfärdat fullmakt för Elisabeth Lindberg att vid intresseföreningen Norrtågs föreningsstämma föra landstingets talan och utöva
landstingets rösträtt (dnr 26-11)
• Ordföranden har yttrat sig över promemorian Uppdaterade högkostnadsskydd (Ds 2011:18), (dnr 1740-11)
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• Mats Brännström, utvecklingschef, har yttrat sig över Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling (dnr 106011)
• Sammanställning över delegationsbeslut nr 5-11 inom division Kultur
och utbildning (dnr 22-11)
• Sammanställning över delegationsbeslut nr 5-11 inom division Service
(dnr 83-11)
• Sammanställning över delegationsbeslut nr 2-11 inom LSS-området (dnr
36-11)
27 oktober

• Ordföranden har undertecknat avsiktsförklaring angående regional kollektivtrafikmyndighet (dnr 1842-11)
• Nominering av ledamöter till Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 Joint Selection Committee (dnr 2047-08)
• Sammanställning nr 6-11över delegationsbeslut inom division Kultur och
utbildning (dnr 22-11)
• Sammanställning nr 6-11 över delegationsbeslut inom division Service
(dnr 83-11)
• Sammanställning nr 3-11 över delegationsbeslut inom LSS-området (dnr
36-11)
• Sammanställning över delegationsbeslut inom regionala utvecklingsområdet (dnr )
1 december

• Ordföranden har utnämnt fyra utvecklingsstipendier – Rubus Arcticus,
ett heders- och förtjänststipendium samt en kulturstipendiat i idrott (dnr
44-11).
• Ordföranden och Kommunförbundets ordförande har yttrat sig över betänkandet Medfinansiering av infrastruktur (SOU 2011:49) (dnr 1634-11)
• T f chef för hälso- och sjukvårdsenheten, Bo Westerlund, har fördelat
landstingets forsknings- och utvecklingsanslag nr 2-11 (dnr 28-11)
• Sammanställning nr 7-11 över delegationsbeslut inom division Kultur
och utbildning (dnr 22-11)
• Sammanställning nr 7-11 över delegationsbeslut inom division Service
(dnr 83-11)
• Sammanställning nr 4-11 över delegationsbeslut inom regionala utvecklingsområdet (dnr 12-11)
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