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§ 131

Utträde ur Winternet
Dnr 1502-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att begära utträde som medlem i Winternet ekonomiska förening senast den 30 juni 2018.
Reservation
Kenneth Backgård (NS) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Samverkansavtalet för Winternet sades upp av regionen inför år 2018, med
syftet att inleda en utredning och omförhandling av regionens medverkan.
Detta resulterade i att regionen minskade sitt engagemang i Winternet år
2018, men kvarstod som medlem under året. Som ett nästa steg i det nedtrappade engagemanget säger nu regionen upp sitt medlemskap i Winternet,
att gälla från den 1 januari 2019.

Sammanfattning
I samband med att landstinget har blivit region behöver organisationens engagemang i olika bolag och liknande ses över, för att säkerställa adekvat
koppling till regionens verksamhet och ändamål. Sedan år 2012 fanns samverkansavtal för Winternet, en ekonomisk förening, med Norrbottens läns
landsting, Luleå kommun och Bodens kommun som medlemmar. Medlemmarna ska med Winternet skapa en unik verksamhet med utveckling fokuserad kring idrott, friskvård, hälsa, folkhälsa, samt rehabiliteringskunskap
inom arbetsliv, idrott och övrigt samhälle. Som en del av översynen av regionens engagemang, sades samverkansavtalet för Winternet upp inför år
2018, med syftet att en utredning och omförhandling av regionens medverkan skulle inledas. Under 2018 har regionen kvarstått som medlem, men
begär nu utträde som medlem i föreningen, att gälla från och med år 2019.

Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (NS) föreslår avslå det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Kenneth Backgårds förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
År 2012 ingick landstinget avtal om samverkan för Winternet ekonomisk
förening, tillsammans med Luleå respektive Bodens kommun. Enligt stadgarna ska medlemmarna med Winternet skapa en unik verksamhet med utveckling fokuserad kring idrott, friskvård, hälsa, folkhälsa, samt rehabilite-
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ringskunskap inom arbetsliv, idrott och övrigt samhälle. Verksamheten ska
även fungera som inkubator och möjliggöra affärsdrivande verksamhet och
avknoppningar. Verksamhetens innehåll består bland annat av utbildning,
handledning, forskning och utveckling samt uppdragsverksamhet inom idrott, träning, friskvård, hälsa, folkhälsa, rehabilitering, sjukgymnastik, medicin och hälso- och sjukvård.
Verksamhetsbasen utgörs av insatser tillsammans med arbetsgivare, organisationer och myndigheter för att förbättra folkhälsan och minska ohälsa i
arbete, idrott och övrigt samhälle. Verktygen i detta arbete utgörs av spetskunskap om människans reaktion på träning och inaktivitet, om grunderna
för en god hälsa och om möjligheterna att ge individuellt anpassade råd om
träning och livsstilsförändringar samt en individuell uppföljning. Forsknings- och utvecklingsarbete ska ligga på hög nationell och internationell
nivå. En viktig del är också att följa utvecklingen i omvärlden och samt
bildande och samverkan i nätverk. Inriktningen ska styras av medlemmarnas
krav.
Verksamheten finansieras av medlemmarnas årliga medlemsavgift samt
tillskott från externa finansiärer och genomförande av projekt. Föreningen
har sitt säte i Bodens kommun. Medlemsavgifterna för år 2018 uppgick till 1
mkr för Bodens kommun, 500 tkr för Luleå kommun, samt 750 tkr för Region Norrbotten.
I och med att landstinget blev region år 2017, bör organisationens deltagande
i olika samverkansformer ses över för att tillse att de engagemang regionen
har, också ligger väl i linje med verksamhetens nuvarande inriktning och
prioriteringar.
Verksamheten i Winternet gagnar länet på olika sätt, men regionen ser inte
att den ska ha en roll som medlem i föreningen. Begäran om utträde ur föreningen senast den 30 juni 2018, innebär att regionen inte längre är medlem
från och med den 1 januari år 2019.
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