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§1

Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl 10.00. Sammanträdet hålls i
Landstingshuset, Luleå.

§2

Anmälan om inkallade ersättare
Förhindrad ledamot
Britt Westerlund (S)
Birgitta Gidblom (S)
Stig Starlind (S)
Ingela Uvberg Nordell (S)
Monica Carlsson (V)
Simon Fors (V)
Helena Stenbäck (MP)
Lennart Ojanlatva (NS)
Roland Nordin (M)
Camilla Rydbjörk (M)

Inkallad ersättare
Daniel Persson (S)
Gunnel Eriksson (S)
Christer Carlsson (S)
Nils Lindbergh (S)
Kati Jääskeläinen (V)
Marianne Jakobsson (V)
Jörgen Naalisvaara (MP)
Erica Sjöö (NS)
Anders Rönnqvist (M)
Staffan Eriksson (M)

§3

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Kent Ögren
Tomas Vedestig
Daniel Persson, ersättare
Håkan Bäckström
Leif Bogren
Gunnel Eriksson, ersättare
Anita Gustavsson
AnnKristin Nilsson
Thor Viklund
Christer Carlsson, ersättare
Kristina Sjögren
Roland Nirlén
JanÅge Mikalsen
Anders Öberg
Ida Johansson
Nils Lindberg, ersättare
Eivy Blomdahl
Lennart Thörnlund
Lennart Synnergren
Maria Burström
Sven Holmqvist
Gunnar Gabrielsson
Bengt Niska
Brita Ström
Britt-Marie Vikström
Fredrik Hansson
Kurt-Åke Andersson
Marianne Viita
Lennart Holm
Bengt Ek
Agneta Lipkin
Elisabeth Lindberg
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Vänsterpartiet (V)
Kati Jääskeläinen, ersättare
Marianne Jakobsson, ersättare
Gunnel Sandlund
Ove Haarala
Bo Engström
Ingmari Åberg
Miljöpartiet de gröna (MP)
Agneta Granström
Jörgen Naalisvaara, ersättare
Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Kenneth Backgård
Dan Ankarholm
Ann-Christin Åström
Doris Messner
Bernt Nordgren
Johnny Åström
Jörgen Afvander
Anders Sundström
Erkki Bergman
Erika Sjöö, ersättare
Anders Bohm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Moderata Samlingspartiet (M)
Mattias Karlsson
Hans Swedell
Gunilla Wallsten
Anders Josefsson
Daniel Bergman
Nihad Zara
Bo Hultin
Camilla Rydbjörk
Anders Rönnqvist, ersättare
Centerpartiet (C)
Stefan Tornberg
Kristina Bäckström
PerArne Kerttu
Gunnar Selberg
Folkpartiet liberalerna (FP)
Jens Sundström
Anne Kotavuopio Jatko
Erik Lundström
Oberoende ledamöter
Erik Söderlund

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Agneta Burman (S)
Bo Goding (V)
Tina Aghajari (V)
Margareta Dahlén (NS)
Sören Sidér (NS)

Monica Nordvall-Hedström (M)
Göran Höglund (M)
Kristina Henriksson (C)
Rebecca Norrman (FP)

§4

Val av två protokolljusterare
Brita Ström (S) och Anders Bohm (NS) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum den 27 februari i Landstingshuset, Luleå.
Anteckning

Lars U Granberg (S) påbörjar tjänstgöringen kl 10.15.
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§5

Information från presidiet
Ordföranden Elisabeth Lindberg (S), informerade om:
 Motioner under beredning:


Nr 1-13 Om rätt till sjukresa för äldre (Stefan Tornberg, C)



Nr 2-13 Om transport av avlidna på lika villkor (Stefan Tornberg, C)

 Nytt räkningsunderlag.
 Inbjudan till Europaforum i Luleå.
 Kvällsarrangemang under nästa utbildningsdag, 16 april.
 Rapport om beredningarnas arbete.


Lennart Holm (S) informerar om hälso- och sjukvårdsberedningarnas
uppdrag, genomförd kunskapsuppbyggnad och planering samt att dialogerna är påbörjade.

§6

Anmälan av interpellationer,
frågor och övriga ärenden
Följande interpellationer har lämnats in:
 Nr 1-13 om den havererade persontågstrafiken (Stefan Tornberg, C).
 Nr 2-13 om den nya närsjukvårdsorganisationen (Jens Sundström, FP).
Följande fråga har lämnats in:
 Nr 1-13 om stimulanspengar till psykiatrin (Jens Sundström, FP).
Interpellationerna är intagna som bilagor till protokollet.

Beslut
Interpellationerna och frågan får ställas.
Ordföranden meddelar att svar kommer att lämnas senare under sammanträdet.
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§7

Information om
patientnämndens verksamhet år 2012
Margareta Pohjanen (S) informerar om patientnämndens verksamhet år 2012.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (S):
 Patientnämndens rapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Patientnämndens rapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.

§8

Motion nr 4-12 om sned
könsfördelning inom politiska
nämnder, styrelser och beredningar
inom landstinget, samt i
landstingsägda bolag och
medlemsorganisationer
Dnr 1762-12

Motionen
Väckt av Jens Sundström (FP):
Könsfördelningen inom de direktvalda organen inom svensk politik har blivit
bättre och bättre på alla nivåer genom åren. Det som fortfarande är ett stort
problem är att kvinnorepresentationen på de ledande politiskt valda posterna
inte visar på samma förbättring.
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Så fort de politiska partierna går över för att verkställa de indirekta val som
sker till en lång rad poster efter ett val och under mandatperioden är det inte
längre någon som tar ansvar för att könsfördelningen ska bli någorlunda
jämn. Trots att ansvaret för nomineringarna ligger på varje enskilt parti så
anser vi att det behövs rekommendationer och samråd mellan partierna för att
helheter ska bli bra. Det är framförallt ett jobb för valberedningarna.
Det finns modeller som varit mer framgångsrika än andra. Regeringens krav
på partierna att dubbelnominera, en man och en kvinna, till de poster de ska
fylla gav direkt resultat och borde vara något som vi eftersträvar även på regional nivå så ofta det är praktiskt möjligt.
Utifrån ovanstående yrkar jag:
 att landstingsfullmäktige i sina regler för förtroendevalda skriver in rekommendationer om att valberedningar till ovan nämnda organ ska arbeta
för att få till dubbelnomineringar, en man en kvinna, till samtliga poster.
 att landstingsfullmäktige i sina regler för förtroendevalda skriver in rekommendationer om att valberedningar till ovan nämnda organ ska eftersträva en jämn könsfördelning som inte är sämre än 60-40 till endera könet.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och beslutsförslag till landstingsfullmäktige:
Landstinget verkar för jämställhet inom alla områden och verksamheter. I
landstingsplanen återfinns jämställdhetsperspektivet i landstingets vision samt
i alla målområden. Ytterst är målet att bidra till bättre förutsättningar för en
attraktiv region med utveckling och välfärd i alla delar av länet. En strategi
för att uppnå detta är bl a jämställdhetsintegrering i all styrning, ledning, och
verksamhet. Ett enigt landstingsfullmäktige antog också CEMR:s jämställdhetsdeklaration i oktober 2008.
För att klara uppdraget krävs en jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare
och att forma villkoren för beslutsfattandet. Fördelningen av platserna i landstingets politiska organ är också i det närmaste 50 procent för vardera könet.
Skillnader återfinns inte i det totala antalet aktiva förtroendevalda utan handlar mer om hur platserna fördelas inom vissa organ.
I hälften av landstingets hel- och delägda bolag nomineras ledamöter och ordförande av nomineringskommittéer som oftast består av Kommunförbundets
presidium och två personer från landstingsstyrelsen (ordförande samt en representant för oppositionen). Kommittén samråder och diskuterar med bolagens ägare och lämnar därefter nomineringarna till årsstämmorna.
Riktlinjer för nomineringarna är att eftersträva jämn könsfördelning och att
styrelserna ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund ska
präglas av mångsidighet och bredd. Utöver den kompetens som krävs med
hänsyn till verksamheten ska bolagets behov av generell politisk kompetens
och erfarenhet tillgodoses.
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Ett resultat av införande av nomineringskommittéer är att dessa styrelser idag
har jämn könsfördelning – 51 procent kvinnor och 49 procent män. I övriga
bolag är fördelningen 26 procent kvinnor och 74 procent män. Könsfördelning
i landstingets samtliga hel- och delägda bolag är 39 procent kvinnor och 61
procent män.
Motionären menar att någon måste ta ansvar för könsfördelningen vid indirekta val till styrelser och nämnder m m. Landstingsstyrelsen delar uppfattningen om att det behövs samråd mellan partierna för att åstadkomma detta.
Det är dock inte rimligt att lägga ansvaret på valberedningar att arbeta för att
partierna ska dubbelnominera till alla poster. Det är inte heller rimligt att ansvaret för jämn könsfördelning i de politiska organen ska vila på valberedningar. Landstingsstyrelsen anser att det åvilar respektive parti att säkerställa
detta.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
beslutar:
 Motionen avslås.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S), Mattias Karlsson (M) och Ingmari Åberg (V):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Jens Sundström (FP):
 Motionen bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av (FP)-gruppen till förmån för yrkande 2.
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§9

Avyttring av aktier i
Investeringar i Norrbotten AB
Dnr 975-12

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 13-14 juni 2012 (§ 65-12, dnr 975-12) att
överföra projektet Invest in Norrbottens verksamhet till ett bolag med målsättning att så många som möjligt av länets kommuner/kommunala näringslivsbolag blir delägare. Bolaget bildades i början på oktober 2012 och fick
formellt namnet Investeringar i Norrbotten AB (orgnr 556903-8119).
Bolaget bildades från början med Norrbottens läns landsting som ägare till
100 %. Inriktningen är att kommunerna köper lika stora aktieposter (1,4%,
tillika 28 aktier) men att de större kommunerna har erbjudits att köpa en
större post (3,4%, tillika 68 aktier). Detta gäller Luleå, Boden, Piteå, Kiruna
och Gällivare kommuner.
Bolaget har totalt 2000 aktier till ett värde av 100 kr styck.
Alla kommuner i länet har erbjudits att bli delägare. Arjeplog, Jokkmokk,
Gällivare, Kiruna, Pajala och Piteå har i dagsläget valt att avstå delägarskap.
Fortsatta diskussioner förs med dessa kommuner.

Styrelsens förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting avyttrar 68 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Luleå kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 6800 kr.
2 Norrbottens läns landsting avyttrar 68 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Bodens kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 6800 kr.
3 Norrbottens läns landsting avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Älvsbyns kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2800 kr.
4 Norrbottens läns landsting avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Arvidsjaurs kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2800
kr.
5 Norrbottens läns landsting avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Övertorneå kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2800 kr.
6 Norrbottens läns landsting avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Överkalix kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2800 kr.
7 Norrbottens läns landsting avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Kalix kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2800 kr.
8 Norrbottens läns landsting avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Haparanda kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2800 kr

9

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 21 FEBRUARI 2013

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

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S) och Kenneth Backgård (NS):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Gunnar Selberg (C):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 10

Nytt aktieägaravtal och uppdaterad
bolagsordning i Investeringar i
Norrbotten AB
Dnr 975-12

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 13-14 juni 2012 (§65-12, dnr 975-12) att
överföra projektet Invest in Norrbottens verksamhet till ett bolag med målsättning att så många som möjligt av länets kommuner/kommunala näringslivsbolag blir delägare. Bolaget bildades i början på oktober 2012 och fick
formellt namnet Investeringar i Norrbotten AB (orgnr 556903-8119).
När landstinget nu avyttrar aktier i bolaget till kommuner behöver bolagsordningen uppdateras och ett aktieägaravtal upprättas och därmed godkännas av
respektive ägares fullmäktige.
Förändringar i bolagsordningen är:
 §1: Bolagets firma är ändrad till Investeringar i Norrbotten AB.
 §3: Firmanamnet är ändrat till Investeringar i Norrbotten AB. Invest Sweden är namnändrat till Business Sweden i och med det nya namnet myndigheten fått efter Svenska Exportrådets sammangående med Invest Sweden.
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 §16: De tillkommande kommunernas kommunfullmäktige har tillförts paragrafen, för godkännande av ändring i bolagsordningen.
Viktiga punkter i aktieägaravtalet:
 §1: Ägarna är överens om ett fortsatt arbete med att få fler av länets kommuner som delägare i bolaget, med målsättningen att alla kommuner ska
finnas med.
 §3: Reglerar bolagets finansieringsprinciper. Dessa är de belopp som legat
till grund för de samtal som förts med kommunerna under förberedelserna
och bildandet av bolaget.
 §9: Avtalet löper till och med 2017-12-31, men kan om ägarna vill omförhandlas efter tre år då en utvärdering av verksamheten ska ske.

Styrelsens förslag till beslut
1 Uppdaterad bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB godkänns.
2 Aktieägaravtal mellan ägarna till Investeringar i Norrbotten AB antas.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Gunnar Selberg (C):
 Ärendet återremitteras med följande motivering:
Lokaliseringen av bolagets säte tycks ej vara genomtänkt.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 11

Vårdval Norrbotten
Komplettering av regelverk
Dnr 2278-09

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Beställning Primärvård regleras de villkor som gäller för de
leverantörer som är verksamma inom Vårdval Norrbotten. Vid landstingsfullmäktiges möte den 15-16 jun 2011 (§ 62) återremitterades två frågor till
landstingsstyrelsen för beredning. Den ena avsåg reglerna för listning av nyfödda i länet och den andra avsåg reglerna för de nyinflyttade som inte gör ett
aktivt val. Beslut gällande hantering av detta fastställdes i samband med beslut i landstingsfullmäktige den 13 oktober 2011 (§ 93). Beställning Primärvård behöver dock förtydigas ytterligare gällande hanteringen av geografiska
områden samt listade patienter i det fall en ny vårdcentral etableras samt i det
fall en vårdcentral upphör med sin verksamhet, genom nedläggning, sammanslagning eller omvandling till filial.
Förslaget till hantering bygger på att det finns ett antal generella principer
oavsett det är så att en ny vårdcentral etableras alternativt att en vårdcentral
upphör. I de enskilda typerna av förändringar finns vägledande principer.
Generella principer:

 Konkurrensneutrala villkor skall råda mellan vårdcentraler.
 Varje enskild vårdcentral skall ha ett geografiskt upptagningsområde, vilket bygger på s.k. nyckelkodsområden.
 Det geografiska upptagningsområdet förändras i det fall en nyetablering
sker eller i det fall en vårdcentral upphör med sin verksamhet (nedläggning, sammanslagning eller omvandling till filial).
 En vårdcentral kan inte ha sitt geografiska område i en annan kommun än
den som vårdcentralen är belägen i. Det betyder att kommungräns alltid
avgränsar en vårdcentrals geografiska område.
Vägledande principer vid nyetablering:

 Vid nyetablering sker ingen omlistning av passivt listade patienter.
 Vid nyetablering tilldelas respektive vårdcentral de närmast liggande nyckelkodsområdena.
Detta innebär ingen förändring för patienter som är listade vid en vårdcentral
idag, utan de fortsätter vara listade på samma vårdcentral. I samband med
nyetablering av vårdcentral kommer dock det geografiska upptagningsområdet i aktuell kommun att göras om, vilket kommer att påverka listningen för
nyinflyttade.
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Vägledande principer vid nedläggning:

 När en vårdcentral upphör skall listade patienter erbjudas möjligheten att
aktivt lista sig på någon av de befintliga vårdcentralerna i länet.
 Patienter som ej aktivt listar sig blir passivt listade vid närmaste vårdcentral.
Detta innebär att patienter listade vid den vårdcentral som läggs ner kommer
att bli passivt listade vid närmaste vårdcentral, i det fall de inte aktivt väljer
att lista sig på annan vårdcentral. I samband med nedläggning av vårdcentral
kommer det geografiska upptagningsområdet i aktuell kommun att göras om
vilket kommer att påverka listningen för nyinflyttade.
Vägledande principer vid sammanslagning:

 När två eller fler vårdcentraler slås samman skall listade patienter erbjudas
möjligheten att aktivt lista sig på någon av de befintliga vårdcentralerna i
länet.
 Patienter som ej aktivt listar sig blir passivt listade vid sammanslagen
vårdcentral.
Detta innebär att patienter listade vid de vårdcentraler som är föremål försammanslagningen kommer att listas på den sammanslagna vårdcentralen, i
det fall de väljer att inte aktivt lista sig på annan vårdcentral. I samband med
sammanslagning av vårdcentraler kommer dock det geografiska upp tagningsområdet i aktuell kommun att göras om, vilket kommer att påverka listningen för nyinflyttade.
Vägledande principer vid omvandling till filial:

 När en vårdcentral omvandlas till filial skall listade patienter erbjudas
möjligheten att aktivt lista sig på någon av de befintliga vårdcentralerna i
länet.
 Patienter som ej aktivt listar sig blir passivt listade vid närmaste vårdcentral.
Detta innebär att patienter listade vid den vårdcentral som omvandlas till filial
kommer att bli passivt listade vid närmaste vårdcentral, i det fall de inte aktivt
väljer att lista sig vid en vårdcentral. I samband med omvandling till filial
kommer dock det geografiska upptagningsområdet i aktuell kommun att göras
om, vilket kommer att påverka listningen för nyinflyttade.

Styrelsens förslag till beslut
De föreslagna principerna godkänns.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S), Jens Sundström (FP) och Kenneth Backgård (NS):
 Beslutsförslaget bifalls.
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Yrkande 2

Jens Sundström (FP), Kent Ögren (S) och Kenneth Backgård (NS):
Beslutsförslaget bifalls med följande ändringar:
 Punkt 1 under rubriken ”Vägledande principer vid nyetablering” ändras
till:
Vid nyetablering sker ingen omlistning av patienter.
 Punkt 1 under rubriken ”Vägledande principer vid nedläggning” ändras
till:
När en vårdcentral upphör skall patienter erbjudas möjligheten att aktivt
lista sig på någon av de befintliga vårdcentralerna i länet.
Yrkande 3

Gunilla Wallsten (M):
Beslutsförslaget bifalls med följande ändringar:
 Punkt 2 under rubriken ”Vägledande principer vid nedläggning” ändras
till:
Patienter som ej aktivt listar sig blir passivt listade vid närmaste vårdcentral inom det geografiska område de tillhör.
 Punkt 2 under rubriken ”Vägledande principer vid sammanslagning” ändras till:
Patienter som är listade på den vårdcentral som läggs ner vid sammanslagningen ska listas på den vårdcentral som de kommer att tillhöra när det
geografiska upptagningsområdet gjorts om i samband med sammanslagningen.
 Punkt 2 under rubriken ”Vägledande principer vid omvandling till filial”
ändras till:
Patienter som ej aktivt listar sig blir passivt listade vid närmaste vårdcentral inom det geografiska område de tillhör.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget med följande ändringar:
 Punkt 1 under rubriken ”Vägledande principer vid nyetablering” ändras
till:
Vid nyetablering sker ingen omlistning av patienter.
 Punkt 1 under rubriken ”Vägledande principer vid nedläggning” ändras
till:
När en vårdcentral upphör skall patienter erbjudas möjligheten att aktivt
lista sig på någon av de befintliga vårdcentralerna i länet.
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Reservation

Av ledamöterna i (M)-gruppen till förmån för yrkande 2.

§ 13

Avsägelser av uppdrag
Dnr 20-12

 Andreas Lindqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Luleå valkrets.
 Leif Rönnqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Piteå älvdals
valkrets.
 Leif Rönnqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hälso- och
sjukvårdsberedning Syd.
 Helena Stenbäck (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Piteå älvdals valkrets.
 Helena Stenbäck (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i valutskottet.
 Helena Stenbäck (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen.
 Ulf Ottosson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdsberedning Syd.
 Jan Åge Mikalsen (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionala
beredningen.
 Britt-Marie Sidér (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid förvaltningsrätten i Luleå.
 Solveig Mäki (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Öst.
 Marianne Jakobsson (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hälsooch sjukvårdsberedning Öst.

Beslut
Avsägelserna beviljas.
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§ 14

Val
Dnr 20-12

Nedan angivna personer utses till respektive uppdrag:
Valet avser
Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Nord efter Vivianne
Fjellborg (C)

Tjänstgöringsperiod
T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Syd efter Ulf Ottosson (C)

T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Syd efter Leif Rönnqvist (S)

T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ledamot i Regionala
beredningen efter Jan Åge Mikalsen (S)

T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en nämndeman i Förvalt- T o m 2014-12-31
ningsrätten i Luleå efter Britt-Marie Sidér
(S)
Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Öst efter Marianne
Jakobsson (V)

T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Öst efter Solveig
Mäki (MP)

T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ersättare i landstingsstyrelsen efter Helena Stenbäck (MP)

T o m 2014-12-31

Fyllnadsval av en ledamot i valutskottet
efter Helena Stenbäck (MP)

T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ersättare i valutskottet T o m 2014-10-31
efter Jörgen Naalisvaara (MP)
Fyllnadsval av en ledamot i Matlaget i
Gällivare AB efter Göran Wallo

T o m 2015-04-30

Fyllnadsval av en ledamot i Matlaget i
Gällivare AB efter Stefan von Below

T o m 2015-04-30
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Förslag
Ledamot
Lars Åke Mukka (C)
Kaserngatan 8 B
981 37 Kiruna
Ledamot
Jan Klockare (C)
Berggatan 34
941 42 Piteå
Ledamot
Peter Eriksson (S)
Trummagatan 7
943 33 Öjebyn
Ledamot
Maria Partanen (S)
Boheden 5
956 93 Överkalix
Nämndeman
Sofi Wennberg (S)
Rådmansvägen 75
954 32 Gammelstad
Ledamot
Bo Goding (V)
Holmenvägen 16
952 50 Kalix-Nyborg
Ledamot
Risto Andersson (MP)
Kyrkogatan 4
957 31Övertorneå
Ersättare
Jörgen Naalisvaara (MP)
Köpmangatan 12A
972 38 Luleå
Ledamot
Jörgen Naalisvaara (MP)
Köpmangatan 12A
972 38 Luleå
Ersättare
Bo Anders Arvidsson (MP)
Sprängargatan 33
962 24 Jokkmokk
Ledamot
Teija Joona
Norrbottens läns landsting
Ledamot
Linda Sundqvist
Norrbottens läns lan
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Fyllnadsval av en ersättare i Matlaget i
Gällivare AB efter Göran Öhman

T o m 2015-04-30

Ersättare
Göran Ström
Norrbottens läns landsting

Beslut
Enligt valutskottets förslag.

§ 15

Interpellationssvar
Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S) svarar på interpellationerna:
 Nr 1-13 om den havererade persontågstrafiken (Stefan Tornberg, C)
 Nr 2-13 om den nya närsjukvårdsorganisationen (Jens Sundström, FP)
Interpellationerna och svaren är intagna som bilaga till protokollet.

§ 16

Frågesvar
Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S) svarar på frågan:
 Nr 1-13 om stimulanspengar till psykiatrin (Jens Sundström, FP)
Frågan och svaret är intagna som bilagor till protokollet.

Anteckning

Marianne Jakobsson (V) avbryter tjänstgöringen kl 14.20 och ersätts av Bo
Goding (V).

§ 17

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-13

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 18

Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar mötet kl 15.15.
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Interpellation nr 1-13
om den havererade persontågstrafiken
Till landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S):
Norrbottens läns landsting är genom Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken en av huvudägarna i Norrtåg AB. Enligt Norrtågs webbsida ska Norrtåg
AB bidra till ett fortsatt levande Norrland och underlätta resandet för boende
och besökare i regionen. Att erbjuda ett smidigt, tryggt, bekvämt, snabbt och
miljövänligt färdsätt med tåg är den vällovliga ambitionen.
Tyvärr visar erfarenheterna från Norrtågs första trafiksäsong i Norrbotten att
det finns mycket stora brister. Inte minst den senaste månadens havererade
trafik med tåg som inte klarar det norrbottniska vinterklimatet och undermåliga kommunikationen och servicen till de drabbade resenärerna visar på en
het oacceptabel situation. Bristerna har allvarligt skadat förtroende och tilliten
till järnvägen som kommunikationsmedel i vår del av landet.
Regional- och miljöpolitiskt är det mycket angeläget med utbyggd trafik och
infrastruktur för persontransporter på järnväg. Arbets- och utbildningsmarknaderna vidgas, tillväxten och kompetensförsörjningen stärks och utflyttning
motverkas så att behovet av andra regionalpolitiska insatser minskar vilket
också framhålls på Norrtågs webbsida. Därför är det mycket angeläget att
landstinget som ägare agerar för att säkerställa at persontågstrafiken i norra
Sverige fungerar och utvecklas.
Med anledning av detta vill jag fråga landstingsstyrelsens ordförande Kent
Ögren, tillika ordförande för kollektivtrafikmyndigheten och länstrafiken i
Norrbotten:
 Vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att persontågstrafiken i norra Sverige kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt i
framtiden?
 Vilka initiativ kommer att tas för att operatören förbättrar kommunikation
och service till drabbade resenärer i händelse av störningar i tågtrafiken?

Stefan Tornberg (C)
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Svar på interpellation nr 1-13 om
den havererade persontågstrafiken
Stefan Tornberg (C) frågar mig:
 Vilka åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att persontågstrafiken i
norra Sverige kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt i framtiden?
 Vilka initiativ kommer att tas för att operatören förbättrar kommunikation
och service till drabbade resenärer i händelse av störningar i tågtrafiken?
Norrbottens framtida utveckling och tillväxt bygger till stor del på att skapa
förutsättningar för en infrastruktur som möjliggör att både gods och människor snabbt och effektivt kan resa/transporteras inom och genom Norrbotten.
Som en del i denna satsning bildades Norrtåg AB för att samordna intressen
med de övriga tre nordliga länen. Efter en tids försening av trafikstart började
tågen gå med två dubbelturer mellan Luleå – Kiruna och tre dubbelturer mellan Umeå – Luleå.
Ett antal samverkande faktorer har medfört att tågtrafiken utsatts för så pass
allvarliga konsekvenser att Norrtåg för en tid sedan beslutat att tillfälligt
ställa in sträckan Umeå – Luleå, allt för att kunna upprätthålla en fungerande
tågtrafik. Situationen är allvarlig och innefattar en mängd tekniska, praktiska
och juridiska problem.
För att säkerställa persontågstrafiken har ett åtgärdspaket arbetats fram inom
ett antal olika områden;
 Fler avisningsanläggningar
 Lokal hjulsvarvning i Norrbotten (verkstadslogistik)
 Optimering av reservdelar och skadeavhjälpande underhåll
 Teknikmöten och fokusgrupper mellan Transitio, Norrtåg, operatörer och
underhållare.
 Samarbete med Skånetrafiken och SL för ökat tryck på leverantören
 Förlängda garantitider (återkommande fel anmäls som systematiska fel)
 Incitamentsmekanismer som gör att leverantören får betalt efter prestation
 Etablering av en teknisk controller i Umeå
 Fler reservfordon, kortsiktigt under några år
 Förbättrade rutiner och larm
 Tillgänglig för media
 Information till ägare och finansiärer genom nyhetsbrev och telefonmöten
Att implementera tågtrafik kräver tålamod och tar tid. Historiskt har det visat
sig att fordonens tillförlitlighet förbättras betydligt efter några års drift. Fordonen ska användas i 30 år och det intensiva uppföljningsarbete som utförs av
alla parter idag ska leda till att uppnå en optimal driftsäkerhet av tågen och
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därmed kan tågtrafikens utveckling i Norra delen av Sverige säkerställas på
lång sikt.
För kommunikation och service vid exempelvis trafikstörningar ansvarar till
fullo den kommersiella operatören som kör och hanterar servicen på tågen.
Där finns en omfattande resegaranti för de resenärer som på ett eller annat
sätt drabbas av trafikstörningar. Som finansiär av tågtrafiken i Norrbotten tar
landstinget del av händelseförloppet och påtalar naturligtvis vikten av en bra
kommunikation till resenärerna via tänkbara media.

Kent Ögren (S)
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Interpellation nr 2-13 om
den nya närsjukvårdsorganisationen
Till landstingsrådet Kent Ögren (S):
Efter behandling av närsjukvårdsutredningen har fullmäktige uppdragit till
landstingsstyrelsen att ”En ny division Närsjukvård ska skapas i syfte att få
en långsiktig kraft och inriktning mot ett samlat ansvar för helheten i den nära
sjukvården.”.
Den organisatoriska uppdelningen mellan den nära sjukvården, som man på
patientnivå behöver ofta, och den specialiserade sjukvården har gått som en
röd tråd genom närsjukvårdsutredningen och har varit den axel som allting
har roterat runt och som ledde fram till att vi kunde landa frågan i fullmäktige
i politisk enighet.
Utifrån ovanstående och det beslut som fullmäktige fattat i frågan är det förslag till ny divisionsorganisation som styrelsen beslutade om på sitt förra
möte mycket förvånande. Istället för att skapa en ny divisionsstruktur som
sätter patienten i centrum och som bättre svarar upp mot våra krav på likvärdig vård så blev det en omflyttning av rutorna i den gamla stuprörsorganisationen.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga landstingsrådet Kent Ögren:
1 Anser du att det beslut om ny organisation som styrelsen tagit som innebär
en sammanslagning av primärvården med tre av de gamla specialistdivisionerna, med länsspecialiteter och allt, till en ny Närsjukvårdsdivision inryms i det beslut som fullmäktige fattat?
2 Är du beredd att ompröva beslutet och genomföra den nivåstrukturering
mellan När- och länssjukvård som fullmäktige beslutat om?
Jens Sundström (FP)
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Svar på interpellation nr 2-13 om
den nya närsjukvårdsorganisationen
Jens Sundström (FP) frågar mig:
1 Anser du att det beslut om ny organisation som styrelsen tagit som innebär
en sammanslagning av primärvården med tre av de gamla specialistdivisionerna, med länsspecialiteter och allt, till en ny Närsjukvårdsdivision inryms i det beslut som fullmäktige fattat?
2 Är du beredd att ompröva beslutet och genomföra den nivåstrukturering
mellan När- och länssjukvård som fullmäktige beslutat om?
Mitt svar på frågorna är:
1 Ja
2 Nej

Kent Ögren (S)
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Fråga nr 1-13 om stimulanspengar till psykiatrin
Till landstingsrådet Kent Ögren:
Landstinget gick ifjol miste om ett stort antal miljoner från Regeringens satsningar på kvalitetsförbättringar inom psykiatrin bland annat för att samordningen med länets kommuner inte var tillräckligt bra. Har landstingsledningen
vidtagit några åtgärder på området med anledning av de brister som framkom
vid socialstyrelsens granskning?
Finns det stimulanspengar att ansöka om som går att använda för att förstärka vår LSS råd och stöd funktion för att minska väntetiderna till utredningarna kring de neuropsykiatriskafunktionshindren (NPF-utredningarna)?

Jens Sundström (FP)
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Svar på fråga nr 1-13
om stimulanspengar till psykiatrin
Jens Sundström (FP) frågar mig:
Landstinget gick ifjol miste om ett stort antal miljoner från regeringens satsningar på kvalitetsförbättringar inom psykiatrin bland annat för att samordningen med länets kommuner inte var tillräckligt bra. Har landstingsledningen
vidtagit några åtgärder på området med anledning av de brister som framkom
vid socialstyrelsens granskning?
Finns det stimulanspengar att ansöka om som går att använda för att förstärka vår LSS råd och stöd funktion för att minska väntetiderna till utredningarna kring de neuropsykiatriska funktionshindren (NPF-utredningarna)?
Normalt sett ska svaret på en fråga vara kort och koncist. I detta fall kräver
dock frågorna ett utförligt svar.
Den nationella psykiatrisatsningen 2012 resulterade dessvärre i att Norrbotten
gick miste om prestationsersättning. Norrbotten har underkänts på grundkrav
1a som innebär att det ska finnas en överenskommelse mellan landstinget och
länets kommuner om insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Landstinget och länet kommuner har kraftfullt ifrågasatt grunderna för ett
sådant ställningstagande.
I Norrbotten finns en överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning som antogs av landstingsstyrelsen 31 maj 2011. Den ingångna överenskommelsen följer helt de anvisningar som anges i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 1/2010 ” ”Överenskommelse om samarbete” och som
även Sveriges Kommuner och Landsting angett som stöd för framtagande av
överenskommelserna i länen.
Socialstyrelsens bedömning, som också ligger till grund för beslutet, går ut på
att den överenskommelse som finns i Norrbotten är allför vagt formulerad
beträffande ansvarsfördelningen för landstinget respektive kommunerna kring
personer med psykisk funktionsnedsättning. Värt att nämna är att även Sveriges Kommuner och Landsting ställt sig frågande varför inte Norrbotten bedömdes uppfylla detta grundkrav.
Socialdepartementet har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta och fastställa tydligare bedömningskriterier i bedömningen av grund- och prestationskrav för 2013 års överenskommelse. Särskilda mallar för inrapportering av
uppgifter ska tas fram och tydliga förhandsbedömningar med möjligheter till
komplettering av uppgifterna kommer att göras.
Landstinget och länets kommuner tar nu nya tag för att åstadkomma en så
god vård och omsorg för personer med psykiska funktionsnedsättningar som
möjligt. Överenskommelsen kommer att revideras för att leva upp till de krav
som gäller för 2013.
Norrbotten kommer under 2013 att bli pilotlän inom området Samordnade
individuella plan, SIP för barn och unga 0-18 år samt för Webbaserad in25
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formation kring psykisk ohälsa som riktar sig till barn och unga och deras
föräldrar. Landstinget har anställt en utvecklingsledare för att samordna och
driva landstingets förbättringsarbete kring psykiatrisatsningen. Motsvarande
satsningar görs även på kommunsidan.
När det gäller frågan kring de neuropsykiatriska utredningarna så finns inga
särskilda stimulansmedel att söka för att minska väntetiderna till utredningarna. Däremot arbetar landstinget för att skapa ökad tydlighet kring remisser
och remissunderlag samt att erbjuda stöd och hjälp till de personer som idag
väntar på en utredning.

Kent Ögren (S)

26

