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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
Kristina Sjögren (S)
Sven Holmqvist (S)
Agneta Lipkin (S)
Tomas Vedestig (S)
Stig Starlind (S)
Monica Carlsson (V)
Gunnel Sandlund (V)
Ove Haarala (V)
Jörgen Naalisvaara (MP)
Mattias Karlsson (M)
Daniel Bergman (M)
Hans Swedell (M)
Roland Nordin (M)
Gunnar Selberg (C)

Inkallad ersättare
Lars Renberg (S)
Birgitta Siljelöf (S)
–
Bente Moen Åkerholm (S)
Christer Carlsson (S)
Glenn Berggård (V)
Elisabeth Bramfeldt (V)
Sten Stridsman (V)
Bo-Anders Arvidsson (MP)
Staffan Eriksson (M)
Lage Hortlund (M)
Rolf Wessel (M)
Anders Rönnqvist (M)
Kristina Henriksson (C)

§3

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:
Kent Ögren
Britt Westerlund
Leif Bogren
Anita Gustavsson
Thor Viklund
Lars Rehnberg, esättare
Agneta Burman
Ida Johansson
Lars U Granberg
Eivy Blomdahl
Lennart Synnergren
Birgita Siljelöf, ersättare
Bengt Niska

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Håkan Bäckström
Birgitta Gidblom
AnnKristin Nilsson
Christer Carlsson, ersättare
Roland Nirlén
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Thörnlund
Maria Burström
Gunnar Gabrielsson
Brita Ström
Fredrik Hansson
Marianne Viita
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Britt-Marie Vikström
Lennart Holm
Bente Moen Åkerholm
Glenn Berggård, ersättare
Elisabeth Bramfeldt
Bo Engström
Agneta Granström
Kenneth Backgård
Ann-Christine Åström
Bernt Nordgren
Jörgen Afvander
Erkki Bergman
Anders Bohm
Bo Ek
Staffan Eriksson, ersättare
Gunilla Wallsten
Lage Hortlund
Bo Hultin
Anders Rönnqvist, ersättare
Stefan Tornberg
Kristina Bäckström
Jens Sundström
Erik Lundström
Erik Söderlund

Bengt Ek
Elisabeth Lindberg
Vänsterpartiet (V)
Bo Goding
Sten Stridsman
Ingmari Åberg
Miljöpartiet de gröna (MP)
Jörgen Naalisvaara
Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Dan Ankarholm
Doris Messner
Johnny Åström
Anders Sundström
Lennart Ojanlatva
Margareta Henricsson
Moderata Samlingspartiet (M)
Rolf Wessel, ersättare
Anders Josefsson
Nihad Zara
Camilla Rydbjörk
Centerpartiet (C)
Perarne Kerttu
Kristina Henriksson, ersättare
Folkpartiet liberalerna (FP)
Anne Kotavuopio Jatko
Oberoende ledamöter
Kurt-Åke Andersson

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Frida Heikki (S)
Nils Lindbergh (S)
Kati Jääskeläinen (V)
Erika Sjöö (NS)
Margareta Dahlén (NS)

Sören Sidér (NS)
Monica Nordvall-Hedatröm (M)
Göran Höglund (M)
Sari Hedlund (M)
Kerstin Hübinette (FP)

§4

Val av två protokolljusterare
Anders Öberg (S) och Stefan Tornberg (C) utses till att jämte ordföranden
justera protokollet.
Justeringen äger rum den 26 februari Landstingshuset, Luleå.
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§5

Information från presidiet
Ordföranden informerar om att en film från Interregprojektet Regions 4
GreenGrowth kommer att visas efter lunchen.

§6

Anmälan av interpellationer,
frågor och övriga frågor
Följande interpellationer har lämnats in:
 Nr 9-13 Om aktiv hälsostyrning genom att identifiera och proaktivt
stödja målgrupper med stora vårdbehov med hjälp av vårdcoacher
(Anne Kotavupio Jatko, FP)
 Nr 1-14 Om Norrtågs verksamhet (Jens Sundström, FP)
 Nr 2-14 Om landstingets besparingar inom barn- och ungdomsmottagningen Östra Norrbotten (Perarne Kerttu C)

Beslut
Interpellationerna får ställas.
Ordföranden meddelar att svar på interpellationerna kommer att lämnas senare under sammanträdet.

§7

Utdelning av
Rubus Arcticus- och idrottsstipendium
 Rubus Arcticusstipendiet: Johanna Lindbäck, Stockholm/Luleå, litteratur
 Idrottsstipendiet: Daniel Steding, Luleå alpina klubb.
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§8

Debatt om hälso- och sjukvård
Ledamöterna debatterade utmaningar inom hälso- och sjukvården – möjligheter och hinder. I debatten deltog:
Kenneth Backgård (NS), Kent Ögren (S), Bo Hultin (M), Stefan Tornberg
(C), Jens Sundström (FP), Britt Westerlund (S), Anita Gustavsson (S),
Bengt Niska (S), Birgitta Gidblom (S), Anders Öberg (S), Agneta Granström
(MP), Ingmari Åberg (V), Fredrik Hansson (S), Johnny Åström (NS), Lage
Hortlund (M), Glenn Berggård (V), Anne Kotavuopio Jatko (FP), Staffan
Eriksson (M), Leif Bogren (S), Ann Kristin Nilsson (S), Eivy Blomdahl (S),
Kristina Bäckström (C), Kurt-Åke Andersson (–), Lennart Ohjanlatva (NS).

§9

Information om
patientnämndens verksamhet år 2013
Margareta Pohjanen (S) informerade om patientnämndens verksamhet år
2013.

§ 10

Motion nr 3-13 om utökat och
samordnat högkostnadsskydd för
sjukvård och tandvård
Dnr 1877-13

Motionen
Väckt av Jens Sundström (FP):
”The more, the merrier”. Ja detta engelska ordspråk som på svenska skulle
kunna översättas till ”Ju fler desto bättre” gäller för mycket här livet. Men
det gäller absolut inte för det högkostnadsskydd i vården som skulle säkerställa att det inte är plånbokens storlek som avgör vilken möjlighet man har
att få vård.
Efter det att kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvården kan man
räkna ihop inte mindre än 6 olika högkostnadsskydd som saknar samordning
där maxavgifterna bara staplas på varandra utan samordning. Läkemedel,
vårdavgifter landsting, vårdavgifter kommun, resor, hjälpmedel och tandvård har sett till att var och en har rimliga nivåer i sina högkostnadsskydd
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med när man lägger ihop dem kan patienter få lägga ut över 10.000:- per år
för att få ta del av vår offentliga vård.
Reglerna, nivåerna och vem som ansvarar för respektive högkostnadsskydd
varierar men den minsta gemensamma nämnaren är att det skulle vara möjligt för oss i landstinget, i samråd med länets kommuner, att hitta möjligheter till att både förenkla systemen administrativt och att se till att de patienter
som idag börjar slå i taket i många av systemen samtidigt kan få ett lägre
och rättvisare högkostnadsskydd.
Utifrån ovanstående yrkar jag:
 att landstingsfullmäktige uppdrar till landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att samordna högkostnadsskydden inom vården för att uppnå
administrativa förenklingar och en lägre kostnad för de mest utsatta patienterna.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och beslutsförslag till landstingsfullmäktige:
I dagsläget finns följande högkostnadsskydd i Norrbotten:
 För öppen hälso- och sjukvård reglerat i 26 a § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det högsta beloppet när skyddet inträder är för närvarande
1 100 kr. Landstinget kan dock besluta om ett lägre belopp.
 För sjukresor i samband med hälso- och sjukvård samt viss tandvård.
Skyddet inträder vid 1 200 kr. Det infördes 2009 efter beslut i landstingsfullmäktige.
 För hjälpmedel finns inget generellt högkostnadsskydd, dock gäller att
den maximala kostnaden per år för ortoser är 750 kr.
 Enligt HSL tas ut avgifter för vård i särskilt boende eller i hemsjukvård
(18 §), för förbrukningsartiklar (18 c §) eller för långtidssjukvård som
kommunen har ansvar för enligt 2 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Om en person som vårdas i särskilt
boende eller i hemsjukvård får läkemedel ur förråd är dessa kostnadsfria
för den enskilde (18 d §). Avgifterna för insatserna enligt ovan samt hemtjänst och dagverksamhet får per månad högst uppgå till för närvarande
1 780 kr (en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet).
 Förmånsberättigade läkemedel. För närvarande är nivån 2 200 kr enligt
lagen om läkemedelsförmåner m m (5 §).
 Tandvård enligt lagen om statligt tandvårdsstöd (2 kap, 4 §, andra stycket). För kostnader upp till ca 3 000 kr betalar den enskilde 100 procent,
för kostnader mellan ca 3 000 kr men inte ca 15 000 kr 50 procent och
över ca 15 000 kr 15 procent.
Samtliga skydd utom de för sjukresor och ortoser är statliga. Sammantaget
uppgår de ovan nämnda skydden, exklusive tandvård, till 7 030 kronor. F n
är tre huvudmän inblandade: staten, landstingen och kommunerna, alla skattefinansierade, men med olika kassor.
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Sedan 1997 är högkostnadsskydden för öppen hälso- och sjukvård och läkemedel separerade. Den senaste nationella utredningen om högkostnadsskydd (Framtidens högkostnadsskydd i vården, SOU 2012:2) föreslog bl a
att högkostnadsskydden fortsatt skulle vara separata, men att det på längre
sikt borde utformas ett gemensamt högkostnadsskydd för läkemedel, sjukvård och sjukresor.
I dagsläget är det dock inte möjligt att ha ett gemensamt högkostnadsskydd
inom dessa områden, eftersom endast högkostnadsskyddet för läkemedel är
automatiserat och enhetligt över landet. Utredaren ansåg att den digitala
samordningen måste utvecklas i hög grad innan det går att analysera effekterna av en eventuell samordning på ett bra sätt.
Landstingsstyrelsen bedömer att en samordning av högkostnadsskydd mellan landsting och kommun kräver en gemensam digitalisering. Ett manuellt
system bedöms vara ogörligt att hantera för både patienter och personal. Det
krävs också att ett antal frågor som t ex vem ska äga systemet, vilken beloppsnivå ska gälla, hur ska kostnader och intäkter fördelas mellan huvudmännen m m måste utredas. Även frågan om det ur juridisk synpunkt går att
samordna två olika högkostnadsskydd som administreras av två olika huvudmän måste klargöras.
Ingen diskussion förs enligt uppgift i andra landsting/regioner om samordning av högkostnadsskydd.
Uppfattningen att tandvården på sikt bör inlemmas i hälso- och sjukvårdens
avgiftssystem och högkostnadsskydd har framförts i flera riksdagsmotioner.
Det har emellertid inte ansetts möjligt, då det bl a bedöms leda till kraftigt
ökade kostnader. Handelns utredningsinstitut gjorde 2005 en beräkning och
kom fram till kostnader på 20 miljarder kr årligen.
Landstingsstyrelsen kommer att följa eventuella nationella diskussioner om
samordning av högkostnadsskydd, men avser inte att i nuläget ta något initiativ i frågan.
Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige
beslutar:
 Motionen avslås.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

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

Jens Sundström (FP), Stefan Tornberg (C) och Gunilla Wallsten (M):
 Motionen bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av ledamöterna i (M)- (C)- och (FP)-grupperna till förmån för yrkande 2.

§ 11

Förtydligande av borgensbeslut
avseende avrop/anskaffning av
spårfordon
Dnr 1016-13

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 16 oktober 2013 att gå i borgen för inköp
av tågfordon av typen X11 till en ram av totalt 14 130 000 kr inklusive upprustning och andel i reservfordon.
Efter beslut om borgen av fullmäktige hos berörda landsting har Transitio
tillsammans med SEB gått igenom lånedokumentationen (beslut, borgensförbindelser mm). De konstaterar att besluten som landstingen inom X11gruppen inte är tillräckligt tydliga.
Tidigare beslutformulering (§90 från 2013-10-16): Landstingsfullmäktige
har i beslut, §90 från 2013-10-16, givit landstingsstyrelsen i uppdrag att gå i
borgen för inköp av 1 st X11-tåg till en ram av totalt 14 130 000 kr.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att hyra 1 st X11tåg av AB Transitio och att teckna erforderlig borgensförbindelse för den
finansiering, leasing- och lånefinansiering, som Transitio upptagit, dels för
detta 1 st X11-tåg, dels för Kommunalförbundet Norrbottens läns Trafikmyndighet del av 2 st X11-tåg som reservtåg. Borgensbeloppet ska inte
överstiga 14 130 000 kr.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Anders Josefsson (M):
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 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

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

§ 12

Ändring i landstingsfullmäktiges
sammanträdesplan 2014
Dnr 387-14

Ärendebeskrivning
Fullmäktiges tjänstgöringsperiod ändras vid valet 2014 och påbörjas den 15
oktober i stället för 1 november. Med anledning av detta måste det inplanerade fullmäktigesammanträdet den 15 oktober ändras.

Styrelsens förslag till beslut
 Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2014 ändras till den
14 oktober 2014.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 13

Avsägelser av uppdrag
 Per-Erik Muskos (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Öst
 Ingela Uvberg Nordell (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hälsooch sjukvårdsberedning Mitt
 Jan Larsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hälso- och sjukvårdsberedning Nord
 Mattias Öhman (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Luleå
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 Hans Swedell (M) har avsagt sig uppdraget som:


ledamot i Malmfältens valkrets



ledamot i Landstingsstyrelsen



ledamot i Regionala kollektivtrafikmyndigheten



ledamot i Kulturberedningen



ersättare i Norrtåg



ledamot i Valutskottet

 Thomas Vedestig (S) har avsagt sig uppdraget som:


ledamot i Östra valkretsen



ledamot i Hälso- och sjukvårdsberedning Öst



ersättare i Landstingsstyrelsen

Beslut
Avsägelserna beviljas.

§ 14

Val
Valutskottets förslag
Nedan angivna personer utses till respektive uppdrag:
Valet avser
Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Öst efter Per-Erik
Muskos (S)

Tjänstgöringsperiod
Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Mitt efter Ingela
Uvberg Nordell (S)

Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
Fr o m 2014-02-19
sjukvårdsberedning Nord efter Jan Lars- T o m 2014-10-31
son (S)
Fyllnadsval av en nämndeman vid Förvaltningsrätten i Luleå efter Mattias Öhman (S)

Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-12-31

Fyllnadsval av en nämndeman vid Hovrätten för Övre Norrland efter Christer
Carlsson (S)
Fyllnadsval av en ledamot i Hälso- och
sjukvårdsberedning Öst efter Tomas

Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-12-31
Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-10-31
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Förslag
Ledamot
Moa Pahikka-Aho (S)
Storbäcken 77 lgh 1202
956 02 Överkalix
Ledamot
Nils Lindbergh (S)
Norra Strandgatan 11
972 39 Luleå
Ledamot
Bengt Niska (S)
Garvaregatan 16
984 32 Pajala
Nämndeman
Björn Olsson (S)
Södra Smedjegatan 17
lgh 1201
972 35 Luleå
bjornolsson.lulea@gmail.com
Nämndeman
Valet förrättas vid nästa sammanträde
Ledamot
Johan Norberg (S)
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Vedestig (S)
Fyllnadsval av en ersättare i Landstings- Fr o m 2014-02-19
styrelsen efter Tomas Vedestig (S)
T o m 2014-12-31
Fyllnadsval av en ersättare i Regionala
kollektivtrafikmyndigheten efter Tomas
Vedestig (S)

Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-12-31

Fyllnadsval av en ledamot i Landstingsstyrelsen efter Hans Swedell (M)

Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-12-31

Fyllnadsval av en ersättare i Landstings- Fr o m 2014-02-19
styrelsen efter Gunilla Wallsten (M)
T o m 2014-12-31
Fyllnadsval av en ledamot i Valutskottet
efter Hans Swedell (M)

Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-10-31

Fyllnadsval av en ledamot i Kulturbered- Fr o m 2014-02-19
ningen efter Hans Swedell (M)
T o m 2014-12-31
Fyllnadsval av en ledamot i Regionala
kollektivtrafikmyndigheten efter Hans
Swedell (M)

Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-12-31

Fyllnadsval av en ersättare i Regionala
kollektivtrafikmyndigheten efter Roland
Nordin (M)

Fr o m 2014-02-19
T o m 2014-12-31

Fyllnadsval av en ersättare i Norrtåg AB
efter Hans Swedell (M)

Fr o m 2014-02-19
T o m 2015-04-30

Övre Kuivakangas 217
957 92 Övertorneå
Ersättare
Maria Stenberg (S)
Skolgatan 11
938 32 Arjeplog
Ersättare
Lennart Holm (S)
Ringvägen 30
956 32 Överkalix
Ledamot
Gunilla Wallsten (M)
Krukmakargatan 11
941 31 Piteå
Ersättare
Monica Hedström (M)
Småstugevägen 20
982 38 Gällivare
Ledamot
Anders Josefsson (M)
Bärgarstigen 7
954 35 Gammelstad
Ledamot
Staffan Eriksson (M)
Rödhakegränd 8
974 54 Luleå
Ledamot
Roland Nordin (M)
Box 192
952 22 Kalix
Ersättare
Anders Rönnkvist (M)
Stationsgatan 44
953 31 Haparanda
Ersättare
Valet förrättas vid nästa sammanträde

Beslut
Enligt valutskottets förslag.

Protokollsanteckning

 Bengt Niska (S) avbryter tjänstgöringen

§ 15

Interpellations- och frågesvar
Interpellation nr 1-14 Om Norrtågs verksamhet (Jens Sundström, FP) återremitteras och behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 8
april.
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Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S) svarar på interpellationerna:
 Nr 9-13 Om aktiv hälsostyrning genom att identifiera och proaktivt
stödja målgrupper med stora vårdbehov med hjälp av vårdcoacher
(Anne Kotavupio Jatko, FP)
 Nr 2-14 Om landstingets besparingar inom barn- och ungdomsmottagningen Östra Norrbotten (Perarne Kerttu C)
Interpellationerna och svaren är intagna som bilaga till protokollet.

§ 16

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-14

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 17

Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar mötet kl 15.25.
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