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§ 69

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

§ 70

Anmälan om nya
ledamöter och ersättare
 Länsstyrelsen har utsett Lena Fors (V) till ny ersättare Östra Valkretsen
efter Päivi Ylisirkka som avsagt sig uppdraget.
 Frida Heikki (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare Piteå älvdals valkrets. Ingen ersättare har kunnat utses.

§ 71

Anmälan om inkallade ersättare
Förhindrad ledamot
Kristina Sjögren (S)
Jörgen Naalisvaara (MP)
Ann-Christin Åström (NS)
Stig Starlind (S)

Inkallad ersättare
Lars Rehnberg (S)
Bo Anders Arvidsson (MP)
Erika Sjöö (NS)
Christer Carlsson ©

§ 72

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:
Kent Ögren
Britt Westerlund
Leif Bogren
Anita Gustavsson
Thor Viklund
Lars Renberg, ersättare
Agneta Burman
Ida Johansson
Lars U Granberg
Eivy Blomdahl
Lennart Synnergren
Sven Holmqvist

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Erkki Haarala
Håkan Bäckström
Birgitta Gidblom
AnnKristin Nilsson
Christer Carlsson, ersättare
Roland Nirlén
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Thörnlund
Maria Burström
Gunnar Gabrielsson
Brita Ström
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Bengt Niska
Britt-Marie Vikström
Lennart Holm
Agneta Lipkin

Fredrik Hansson
Marianne Viita
Bengt Ek
Elisabeth Lindberg
Vänsterpartiet (V)
Monica Carlsson
Bo Goding
Elisabeth Bramfeldt, ersättare
Ove Haarala
Bo Engström
Ingmari Åberg
Miljöpartiet de gröna (MP)
Agneta Granström
Bo Anders Arvidsson, ersättare
Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Kenneth Backgård
Dan Ankarholm
Erika Sjöö, ersättare
Doris Messner
Bernt Nordgren
Johnny Åström
Jörgen Afvander
Anders Sundström
Erkki Bergman
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Moderata Samlingspartiet (M)
Mattias Karlsson
Rolf Wessel
Gunilla Wallsten
Anders Josefsson
Daniel Bergman
Nihad Zara
Bo Hultin
Staffan Eriksson, ersättare
Roland Nordin
Centerpartiet (C)
Stefan Tornberg
Perarne Kerttu
Kristina Bäckström
Gunnar Selberg
Folkpartiet liberalerna (FP)
Jens Sundström
Anne Kotavuopio Jatko
Erik Lundström
Oberoende ledamöter
Erik Söderlund
Kurt-Åke Andersson

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Birgitta Siljelöf (S)
Bente Moen Åkerholm (S)
Per-Erik Muskos (S)
Nils Lindbergh (S)
Sten Stridsman (V)
Margareta Dahlén (NS)

Sören Sidér (NS)
Monica Nordvall-Hedström (M)
Göran Hedlund (M)
Sari Hedlund (M)
Kristina Henriksson (FP)

§ 73

Val av två protokolljusterare
Bo Anders Arvidsson (MP) och Erik Lundström (FP) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum den 17 oktober i Landstingshuset, Luleå.
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§ 74

Information från presidiet
Motion under beredning:
 Om patienters möjlighet att få synkorrigerade linser vid ögonoperationer
(Bernt Nordgren, NS och Margareta Henricsson, NS)

§ 75

Anmälan av fråga
Följande fråga har lämnats in:
 Fråga nr 4-14 om rekrytering av kirurger till Malmfälten (Gunnar Selberg, C)

Beslut
Frågan får ställas.
Ordföranden meddelar att svar kommer att lämnas senare under sammanträdet.

§ 76

Utdelning av miljö- och
näringslivspriser
 Landstingets interna miljöpris tilldelades Ulla Isaksson Axhammar, division Folktandvård
 Landstingets och Almi Företagspartner Nords gemensamma miljöpris
tilldelades Polarbröd AB.
 Landstingets och Almi Företagspartner Nords gemensamma näringslivspris tilldelades Fjellborgs Sleddog Kennel AB.
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§ 77

Verksamhetsrapport 2014 från hälsooch sjukvårdsberedningarna
Dnr 35-14

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdberedningarna lämnar sin verksamhetsrapport för 2014.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport och verksamhetsberättelser remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.

§ 78

Verksamhetsrapport 2014 från
programberedningen
Dnr 35-14

Ärendebeskrivning
Programberedningen lämnar sin verksamhetsrapport för 2014.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (S), Kenneth Backgård (NS), Lars U Granberg (S), och Kerstin
Hübinette (FP):
 Programberedningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.
Propositionsordning

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

Beslut
Programberedningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen
för beredning.
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§ 79

Verksamhetsrapport 2014 från
regionala beredningen
Dnr 35-14

Ärendebeskrivning
Regionala beredningen lämnar sin verksamhetsrapport för 2013.
---------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Lennart Thörnlund (S), Kent Ögren (S), Kenneth Backgård (NS), Bo Hultin
(M) och Bengt Niska (S):
 Regionala beredningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.
Yrkande 2

Gunnar Selberg (C):
 Regionala beredningens rapport läggs till handlingarna utan vidare hantering då den inte når sitt eget syfte att koppla till landstingsplanens mål.
Yrkande 3

Jens Sundström (FP), Gunnar Selberg (C) och Anne Kotavuopio Jatko (FP):
 Tilläggsyrkande: Styrelsen ska i sitt svar på regionala beredningens rapport även inkludera ett stycke med bakgrundsfakta kring rennäringens bidrag till den lokala livsmedelsproduktionen i länet.
Yrkande 4

Kenneth Backgård (NS):
 Tilläggsyrkande: Landstingsstyrelsen bör även överväga framtagandet av
en regional livsmedelsplan.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och 2 och finner att yrkande 1 vinner majoritet.
Därefter ställer ordföranden i tur och ordning proposition på tilläggsyrkandena 3 och 4 och finner att de antas.
---------------------------------------------------

Beslut
1 Regionala beredningens verksamhetsrapport remitteras till landstingsstyrelsen för beredning.
2 Styrelsen ska i sitt svar på regionala beredningens rapport även inkludera ett stycke med bakgrundsfakta kring rennäringens bidrag till den lokala livsmedelsproduktionen i länet.
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3 Landstingsstyrelsen bör även överväga framtagandet av en regional
livsmedelsplan.
Protokollsanteckning 1

Av Lennart Thörnlund (S):
Rennäringen är en av de större näringarna i länet. Regionala beredningen
har besökt två producenter/förädlare av renkött i länet. Beredningen kan
konstatera att det finns en stor efterfrågan på renkött, inte bara i länet och
övriga Sverige, utan även i övriga världen.
Beredningen kan också konstatera att den stora efterfrågan inte kan tillgodoses och därigenom är priset väldigt högt.
De förädlare som finns i länet tar hand om hela djuret, ingenting av djuret
blir avfall.
Protokollsanteckning 2

Anne Kotavuopio Jatko (FP) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Kerstin
Hübinette (FP).
Gunnel Sandlund (V) påbörjar tjänstgöringen. Ersättaren Elisabeth Bramfeldt (V) avbryter tjänstgöringen.

§ 80

Frågesvar
Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S) svarar på frågan:
 Fråga nr 4-14 om rekrytering av kirurger till Malmfälten
Frågan och svaret är intagna som bilagor till protokollet.
Protokollsanteckning

Gunnar Selberg (C) avbryter tjänstgöringen.

§ 81

Delårsrapport januari-augusti 2014
Dnr 3-14

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen plan utgör utgångspunkt och struktur för delårsrapporten
som sammanställs per april och augusti.

Ekonomiskt delårsresultat
Resultatet före finansiella poster visar ett överskott på 60 mkr vilket är 96
mkr sämre än föregående år och 29 mkr sämre än budget. I utfallet 2013 är
engångspost avseende återbetalning av premier från AFA Försäkring på 91
mkr exkluderad.
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Resultatet under sommarmånaderna är alltid bättre än övriga perioder av
året. Förklaringen är främst att kostnad för personalens inarbetade semester
tas löpande under året och därför uppstår inte någon kostnad vid uttag av
semestern. Kostnaderna är därför lägre och resultatet bättre under den del av
året då största delen av semesteruttaget sker.
Landstingets resultat efter finansnetto visar ett överskott på 154 mkr, vilket
är 157 mkr bättre än föregående år. I resultat för föregående år fanns dock en
engångspost på 241 mkr avseende ändrad ränta på pensionsskuld inkluderad,
vilket påverkade resultatet negativt.
Landstingsdirektören har i uppdrag att teckna externa förvaltningsuppdrag
med ett antal aktörer avseende den långsiktiga kapitalförvaltningen. Förvaltningsuppdraget innebär en fullmakt att fatta löpande placeringsbeslut enligt
landstingets fastställda finanspolicy. För att förvaltarna skulle få möjlighet
att genomföra sitt uppdrag, samtidigt som landstingets fastställda gränser för
placeringar följs, har tidigare placeringar frigjorts vilket medfört reavinster
och förluster som påverkat resultatet positivt med 87 mkr. Om dessa poster
exkluderas är resultatet efter finansnetto 67 mkr.
Divisionernas resultat för perioden är -147 mkr.

Ekonomisk årsprognos
Årsprognosen pekar på ett underskott på -18 mkr, vilket är 51 mkr sämre än
budget. Prognosen före finansiella poster visar ett minus på 113 mkr, vilket
är 132 mkr sämre än budget.
Prognosen visar att verksamhetens intäkter minskar med 7,7 procent jämfört
med 2013. Det beror på att en engångspost 2013 påverkade intäkterna positivt med 91 mkr. Utan dessa poster så beräknas intäkterna vara i det närmaste oförändrade mellan åren. I prognosen beräknas personalkostnader öka
med 3,4 procent och övriga kostnader med 2,7 procent. Nettokostnadsökningen ligger på 5,2 procent, utan engångsintäkterna från föregående år är
ökningen 3,7 %.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 1,7
procent medan de i budget för 2014 beräknades öka med 1,9 procent.
Divisionernas prognoser pekar på ett underskott på 262 mkr, vilket är 269
mkr sämre än budget. Landstingsstyrelsen antog i mars en reviderad ekonomisk handlingsplan. Målet är att divisionerna förbättrar sitt resultat 2014
med 100 mkr jämfört med föregående år och att ett nollresultat uppnås 2015.
Landstingets hälsocentraler i vårdvalet ska ha en ekonomi i balans 2014. Vid
denna prognos bedömer divisionerna att de uppnår kostnadsreduktioner motsvarande 29 mkr. Prognosen för hälsocentralerna inom vårdvalet pekar på ett
underskott motsvarande 21 mkr.

Styrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen
avseende fullmäktiges strategiska mål
I delårsrapporten finns mål inom respektive perspektiv sammanställda. Där
uppgift finns att tillgå presenteras även en måluppfyllelse. Målen ska ses
som styrande, är högt ställda och finns inom områden med förbättringspotential. I vissa fall är målen långsiktiga vilket innebär att de sträcker sig
längre fram i tid, målet ska då ses som en förväntad utveckling på sikt. Styrelsens sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen för respektive perspektiv:
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Medborgare
Nöjda medborgare

Landstinget har som mål att medborgarnas nöjdhet med verksamheten ska
vara ökande. Länet ligger under genomsnittet för riket vad gäller andelen
som instämmer i att de har tillgång till den sjukvård de behöver och andelen
har snarare minskat än ökat de senaste åren. Upplevelsen av tillgång skulle
öka enligt norrbottningen med bland annat kortare avstånd eller restider till
vård. Förtroende har legat på samma nivå senaste åren och sex av tio har
mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet, liknande ses i riket. Endast varannan Norrbottning (liksom varannan i riket)
anser att vården är jämlik och ges på lika villkor för hela befolkningen. Att
vården inte uppfattas som jämlik förklarar norrbottningen med att människor
inte får vård på samma villkor som andra på grund av deras ålder, socioekonomiska situation och var man bor (geografi). Det är inte sannolikt att målet
är nått redan till årsskiftet, kopplat till de indikatorer som valts ut.
Resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken uppnår inte riktigt det uppsatta
målet. Länet ligger dock högst i landet avseende resenärers nöjdhet med
kollektivtrafiken.
Sveriges bästa självskattade hälsa

Hälsan i befolkningen innefattar långsamt rörliga mått som inte ändras under
ett år eller två. Norrbotten har inte Sveriges bästa självskattade hälsa och
förväntas inte heller ha det under de närmaste åren. Däremot kan de insatser
som pågår göra att läget förbättras avsevärt på sikt. Den självskattande hälsan bland länets män och kvinnor är idag lägst eller bland de lägsta i landet.
Norrbotten har därtill den lägsta förväntade medellivslängden bland männen
i riket på grund av den höga dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar. Hur
länet har rört sig sedan 2010 kommer i resultatet av folkhälsoundersökningen 2014 redovisa i december. Medellivslängd, psykisk hälsa, förekomst av
ohälsosamma levnadsvanor, övervikt/ fetma skiljer sig tydligt mellan kön,
personer med hög och låg utbildning och det finns avsevärda skillnader mellan de olika kommunerna länet. Målen avseende självskattad hälsa och jämlik och jämställd hälsa förväntas inte vara nådda till årsskiftet. Dessa och
flera av de därtill kopplade delmålen är tidssatta till år 2020. Folkhälsoarbetet har intensifierats under de senaste åren och förväntningen är att läget
sakta men säkert ska förbättras även om många gemensamma utmaningar
återstår för länets regionala och lokala aktörer.
Verksamhet
En effektiv verksamhet med god kvalité

Indikatorer som speglar huruvida vården är jämlik och kvalitativt likvärdig
har försämrats när det gäller tillgänglighet. Väntetiderna har generellt ökat.
De variabler som speglar medicinska resultat är desamma som förra tertialet.
Först i slutet av 2014 kommer nya resultat från kvalitetsregister och Öppna
jämförelser. Bedömningen från förra tertialet kvarstår att flertalet indikatorer
kommer att förbättras till slutet av året. Det pågår större utvecklingsarbeten
inom flera delar, bl a diabetes och den palliativa vården.
Indikatorerna som speglar en säker och kunskapsstyrd verksamhet når inte
målen. Till årets slut bör emellertid resultaten inom patientsäkerhetsområdet
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kunna förbättras. Dock bedöms inte de högt ställda målen nås till årets slut.
Samma förhållande gäller inom de flesta landsting i landet.
Sammanfattningsvis har kvalitet och effektivitet förbättrats inom många
områden men det krävs ytterligare insatser för att möta medborgarnas behov
fullt ut.
Helhetsperspektiv med människan i centrum

Målen för indikatorer som speglar god samverkan och individcentrerad vård
nås inte. Resultat för oplanerade återinskrivningar har försämrats något.
Nöjdheten med vården har däremot ökat generellt men fortfarande tenderar
män att vara något mera nöjda med bemötande, delaktighet och information
än kvinnor.
Sammanfattningsvis bedöms resultaten inom helhetsperspektivet vara tämligen goda men fortsatta förbättringar behövs.
Kunskap och förnyelse
Konkurrenskraftig region

Andelen norrbottningar som avslutar gymnasiet inom fyra år är relativt
oförändrad under de senaste åren. Andelen kvinnor följer riket medan andelen män som avslutar gymnasiet inom fyra år är lägre än riket. Detta skapar
sannolikt olika förutsättningar för framtida möjligheter till arbete. Förutom
den egna hälsan får det även konsekvenser för länets kompetensförsörjning.
Andelen med eftergymnasial utbildning ökar oavsett kön, men närmar sig
inte riksnivån. Skillnaden mellan könen i andel med eftergymnasial utbildning har ökat successivt de senaste tio åren. Fler kvinnor än män i Norrbotten väljer eftergymnasial utbildning. Detta får sannolikt konsekvenser för
framtida möjligheter till arbete och hälsa i relation till kön och särskilda
utmaningar för en hållbar utveckling.
Allt fler Norrbottningar känner till tjänsten 1177 men ligger fortfarande efter
de andra länen i riket.
Långsiktig förnyelse

Forskningskompetens, vetenskaplig produktion och pågående studier är exempel på indikatorer på hur delmålet om ett öppet och stödjande förhållningssätt till utveckling och förnyelse uppfylls. Antalet forskarutbildade
medarbetare har ökat, liksom antalet doktorander vilket förutsäger en fortsatt
ökning av andelen forskarutbildade inom landstinget. Bland dem som har en
doktorsexamen eller är på väg att doktorera är det ungefär lika många kvinnor och män. Den vetenskapliga produktionen som resulterat i publicerade
artiklar har ökat. En fortsatt ökning av denna typ av kunskapsförnyelse och
kunskapsspridning förväntas som ett resultat av den allt mer utvecklade akademiska miljön med ökad forskningskompetens. Någon ökning av antalet
pågående studier har inte påvisats men det pågår såväl regionala som lokala
aktiviteter för att skapa en infrastruktur som underlättar för klinisk och läkemedelsinitierad forskning.
Delmålet för strategisk styrning av förnyelse initiativ har ännu inte uppfyllts.
En strategi för förbättringsarbete och innovation, samt en strategi för verksamhetsutveckling med IT håller på att utarbetas. Där kommer införande och
bedömning av förnyelsealternativ att ingå.
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Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare

Landstinget arbetar systematiskt med aktiva åtgärder för att främja mångfald
och uppnå jämställda och jämlika villkor. Målet för landstingsstyrelsens
delmål – lika rättigheter och möjligheter-har inte uppnåtts.
Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering är ett tydligt strategiskt styroch ledningsverktyg med avsikt att underlätta för planering och uppföljning i
verksamheten och på sikt medverka till förbättring av måluppfyllelsen på
området.
Aktivt medarbetarskap

Landstingets delmål – hälsofrämjande miljö- är inte uppnått. Sjukfrånvaron
och frisknärvaron har inte nått landstingets uppsatta mått för måluppfyllelse.
Åtgärder vidtas inom olika områden för att på sikt nå målet. Det är ett utmanande mål som kräver stora insatser under många år.
Ekonomi

En ekonomi som ger handlingsfrihet
Det ekonomiska utfallet per augusti är positivt men beror till viss del på realisationsvinster som uppstått inom landstingets kapitalförvaltning. Prognosen
för 2014 visar dock på ett negativt resultat för landstinget. För tre av divisionerna pekar prognoserna på att resultatkravet inte uppfylls. För de landstingsdrivna hälsocentralerna visar prognosen på ett negativt resultat.
Kraftfulla åtgärder krävs för att nå en ekonomi i balans.
Ekonomi som inte belastar kommande generationer

Landstingets kostnader följer inte intäktsutvecklingen. Arbetet med att kostnadseffektivt nyttja de tillgängliga resurser som landstinget har måste
alltjämt fortsätta. Fokuseringen på att öka effektiviteten i processerna måste
fortgå för att skapa kostnadseffektivitet att klara av framtidens krav.

Nya och pågående åtgärder
Inom landstinget finns gemensamma åtgärder, både pågående och nya, som
på sikt ger möjlighet för divisionerna att effektivisera. Exempel på detta är
en nystartad bemanningsenhet med länsuppdrag för korttidsrekrytering, projektet vårdnäraservice som innebär förändringar i vårdens arbetsuppgifter
samt det nya patienthotellet som ska hjälpa till att minska överbeläggningar.
Inom upphandling och avtal har tre parametrar identifierats som viktiga

för att kunna realisera besparingar och långsiktigt arbeta kostnadseffektivt med inköp; konkurrensutsättning, beställning från avtal samt
uppföljning av avtal. Andra exempel på aktuella områden är effektiva
vårdprocesser, samordning av ägande av utrustning, transporter samt avgifter.
Landstingsstyrelsens beslut den 30 september

Då den ekonomiska årsprognosen pekar på ett resultat som inte är förenligt
med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ger landstingsstyrelsen i uppdrag till landstingsdirektören att genomföra och identifiera områden för kostnadsreduktion genom:
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 Rationalisering och effektivisering
 Riktade åtgärder
 Prioritering bland nyinvesteringar
 Genomförande av strukturella åtgärder
 Prioritering bland nya och planerade verksamheter
 Översyn av principer för hjälpmedel
Landstingsdirektören ska löpande avrapportera till styrelsen.
Vissa av de åtgärder som kan komma ifråga får inte genomföras utan beslut i
styrelsen och i förekommande fall landstingsfullmäktige.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
 Delårsrapporten för augusti 2014 godkänns.
---------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (S), Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (FP):
 Beslutsförslaget bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 82

Omställningsstöd och
pension för förtroendevalda
Dnr 2636-14

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit
ett förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller vid senare tidpunkt.
De nya bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-1231 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egen
pensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter nuvarande regler att gälla.
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommuner, landsting
och regioner att anta bestämmelserna med tillhörande bilaga.
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Styrelsens förslag till beslut
 Bestämmelserna om anställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) med tillhörande bilaga antas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 83

Regler för partistöd
Dnr 2637-14

Ärendebeskrivning
Kommunallagens regler för kommunalt partistöd har ändrats. Utredningen
”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) ligger till grund för ändringarna. De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2014 och ska tillämpas fr o
m mandatperioden 2014-2018.
Bestämmelserna om partistöd finns i 2 kap 9-12 §§ kommunallagen
(1991:90), KL.
Sammanfattning av de nya reglerna
Partistödets ändamål betonas

I KL finns den grundläggande befogenheten för kommuner och landsting att
använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. I de nya
reglerna finns ett uttalat ändamål: syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin, och är därför enligt lagstiftarens
mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Skärpt krav på representation

Rätten till partistöd är enligt lag kopplat till att partiet är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna alla sina platser i fullmäktige i samband med val (s k tomma stolar). Regeln gäller fr o m 2014 års val.
Partistödet ska redovisas och granskas

De partier som tar emot partistöd ska årligen senast 30 juni redovisa att stödet använts för rätt ändamål. Redovisningen ska dessutom granskas av
granskare som partierna själva utser. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet använts. Syftet är att göra underlag och beslut om
partistöd öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.
Lokala regler för partistödet

För att de nya reglerna ska kunna tillämpas måste fullmäktige anta vissa
lokala regler för partistödet.
 Fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för rätt ändamål.
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 Fullmäktige får införa en regel om att begränsa partistödet om tomma
stolar uppstår under mandatperioden.
 Fullmäktige får besluta att partistöd inte ska utbetalas till ett parti som
inte i tid lämnat in redovisning och granskningsrapport.

Styrelsens förslag till beslut
 Regler för partistöd fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 84

Överenskommelse om samarbete
inom missbruks- och beroendevård
mellan landstinget och kommunerna i
Norrbottens län
Dnr 2647-14

Ärendebeskrivning
Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den
1 juli 2013 infördes en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel
eller dopningsmedel.
Bakgrunden till lagändringarna är Missbruksutredningens slutbetänkande,
2012/13: SoU18, som bland annat hade att ta ställning till hur kommunernas
och landstingets ansvar för missbruks- och beroendevården skulle tydliggöras.
Syftet med lagändringarna är att stärka samverkan mellan landsting och
kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för
målgruppen.
Landstinget och länets kommuner har således ett gemensamt ansvar för
missbruks- och beroendevården i Norrbotten. Personer med missbruk och
beroende ska ges stöd, vård och behandling av hög kvalitet.
Samverkan mellan huvudmännen och individens delaktighet ska leda till att
den enskildes behov av insatser blir organiserade så att denne inte riskerar att
hamna mellan olika ansvarsområden.
Revisionsrapport för missbruks- och beroendevården (november 2012) omfattande landstingets och sju kommuners verksamhet. Även programberedningens rapport 2012 konstaterar att missbruks- och beroendevården i länet
behöver utvecklas. Beroende på var man bor i länet har man olika förutsättningar att få vård och stöd för sitt missbruk. Det finns behov av att tydliggöra mål, ansvarsförhållanden och vårdnivåer och att tydliggöra samarbetsytor mellan länets kommuner och landstinget.
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Den Politiska samverkansberedningen beslutade den 14 maj 2013 att tillsätta
en arbetsgrupp med deltagare från landstinget och kommunerna med uppdrag att arbeta fram en Överenskommelse för missbruks- och beroendevården i Norrbotten. Samverkansberedningen beslutade vidare den 13 december
2013 att landstinget och Kommunförbundet Norrbotten utser en förhandlingsdelegation med uppdrag att slutföra överenskommelsen.
Den gemensamma arbetsgruppen har arbetat fram ett förslag till Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevården mellan landstinget och kommunerna i länet. Förslaget tydliggör ansvarsförhållandena
inom och mellan huvudmännen avseende upptäckt och tidig intervention,
tillnyktringsverksamhet, abstinensvård, behandling och stöd samt uppföljning.
Förhandlingsdelegationen har tydliggjort förslaget till Överenskommelse och
understryker vikten av att arbetet inom missbruks- och beroendevården förutsätter nära samarbete lokalt mellan kommun och närsjukvård.
Beroendecentrum

Förslaget till Överenskommelse omfattar även etablering av ett Beroendecentrum för hela länet vilket är nödvändigt för en fungerande vårdfläta för de
personer som har behov av kompetenser som inte kan tillgodoses på lokal
nivå.
För att Beroendecentrum ska ha möjlighet att fullgöra sitt uppdrag fordras att
basnivån, den lokala nivån, tar sin del av ansvaret och att Beroendecentrums
resurser efterfrågas först när basnivåns kompetens inte räcker till.
Beroendecentrum har två syften:
Tillgång till ett antal vårdplatser för abstinensbehandling vid komplicerade
tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka som inte kan klaras
med närsjukvårdens och kommunernas kompetens.
Konsultativt kompetensstöd till närsjukvård och kommuner.
En framgångsfaktor för att samlat möta behoven hos personer med missbruks- och beroendeproblem är samtidiga insatser och att tydligt samordna
insatserna utifrån den enskildes behov. Inom Beroendecentrum ska därför
finnas tillgång till personal från både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten.
Landstinget är huvudman för verksamheten. Länets kommuner delfinaniserar verksamheten och personalkostnader enligt upprättat förslag till Samverkansavtal.
Vid Beroendecentrum ska en samordnad individuell vårdplanering genomföras med deltagare från respektive kommun och närsjukvård tillsammans med
den enskilde. I förekommande fall även med företrädare för brukarorganisationer.
Samordnade och samtidiga insatser kan också innebära att den enskilde i
större utsträckning än idag får sina behov tillgodosedda på hemmaplan och
att behovet av behandlingshemsplaceringar på sikt kan minska.
Överenskommelsen ska leda till en likvärdig missbruks- och beroendevård
av god kvalitet i Norrbotten.
Process

Arbetet med att etablera ett Beroendecentrum för missbruks- och beroendevården är omfattande och ska starta med att en processledare för genomförandet rekryteras omedelbart efter MBL-beredning och formellt beslut.
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Arbetet föreslås ske i etapper och med målsättningen att ett fullständigt Beroendecentrum ska vara fullt etablerat den 1 januari 2016. Som en första
deletapp i etableringen av ett fullvärdigt Beroendecentrum utvidgas Missbruks-och beroendeenhetens uppdrag från och med den 1 januari 2015 till att
omfatta intag från hela länet. Därefter fortsätter arbetet med översyn av
kompetensprofil, rekrytering, internutbildning mm under år 2015.
Styrelsens beslut vid sammanträdet 30 september

Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 2
beslutade landstingsstyrelsen uppdra åt landstingsdirektören att etablera ett
Beroendecentrum med etappvis genomförande och med målsättningen att ett
länsövergripande Beroendecentrum ska vara fullt etablerat den 1 januari
2016.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
1 anta den upprättade Överenskommelsen om samarbete inom missbruksoch beroendevården mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten inkluderat ett Beroendecentrun i länet.
2 anta upprättat Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna gällande Beroendecentrum med föreslagen kostnadsfördelning mellan landstinget och länets kommuner.
---------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S), Mattias Karlsson (M), Stefan Tornberg (C) och Gunnel
Sandlund (V):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C):
 Tilläggsyrkande: Missbruks- och beroendecentrum ska lokaliseras till
Kalix.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att det avslås.
---------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av ledamöterna i (M)- och (C)-grupperna till förmån för yrkande 2.
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§ 85

Arctic Link AB –
delägarskap och finansiering
Dnr 2686-14

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade 3 september 2013 (§156-13) att inleda ett
arbete med att etablera en flygförbindelse mellan Norrbotten och Troms och
därmed förverkliga en del av vänregionavtalet med Troms fylkeskommune.
Tidigt i arbetet visade Oulu (Uleåborg) intresse att vara med så att linjen
skulle kunna sträcka sig Oulu-Luleå-Tromsö.
En etableringsfas påbörjades där de tre regionerna deltog på lika villkor.
Norrbottens Handelskammare har varit huvudman och lett arbetet. För etableringsfasen beviljade landstinget 170 000 euro för tiden 2013-09-01-2014-08-31 (senare förlängt till 2014-09-30).
I etableringsfasen har frågor kring huvudmannaskap för flyglinjen, upphandling samt plan för marknadsföring och långsiktig finansiering hanterats. Målet var även att under etableringsfasen påbörja trafik men det har inte varit
möjligt.
Under etableringsfasen har flyglinjen fått namnet Arctic Airlink. Intressenter
i denna satsning är Troms fylkeskommune i Norge, Oulu Stad i Finland och
Norrbottens läns landsting i Sverige.
Huvudmannaskap och upphandling av trafik

Norrbottens Handelskammare Service AB har bildat bolaget Arctic Link AB
för att kunna upphandla flygoperatör. Bolaget är huvudman och avtalspart
gentemot operatören.
Upphandlingen ska göras på marknadsmässiga grunder.
Delägarskap

Handelskammare Service AB äger idag 100 procent av bolaget och erbjuder
Norrbottens läns landsting, Troms fylkeskommune i Norge samt Oulu Stad i
Finland att bli delägare i bolaget med 16 procent vardera. Efter en försäljning ser ägarandelarna ut enligt följande: Handelskammare Service AB äger
52 procent och Norrbottens läns landsting, Troms fylkeskommune samt
Oulu äger vardera 16 procent.
Finansiering

I ett initieringsskede behöver bolaget en garanti om 3 000 000 kr totalt,
1 000 000 kr per part, för den fortsatta utvecklingen och förberedelserna.
I det fall trafiken kommer igång under 2014 behövs en kostnadstäckning om
800 000 kr för 2014.
För perioden 2015-2019 behöver respektive intressent avsätta totalt
25 000 000 kr. Beloppet är ett takbelopp och räknat på en låg beläggningsgrad.
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Påbörja trafik

Trafikering av sträckan Uleåborg – Luleå – Tromsö kan påbörjas efter att
avtal slutits mellan operatören och avtalsparten Arctic Link AB. För att
komma igång med förberedelserna behöver intressenterna gemensamt ställa
ut en garanti för motsvarande 3 000 000 kr, dvs 1 000 000 kr per part.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
I landstinget vänregionavtal med Troms fylkeskommune har det länge funnits en avsikt att arbeta för att etablera en flyglinje mellan regionerna. Att
Oulu vill delta stärker satsningen ytterligare.
Med en flyglinje i öst-västlig riktning skapas goda möjligheter att initiera
och stärka olika former av samarbeten som kommer näringslivet, offentlig
sektor och universitetet till nytta.
Den beräknade kostnaden är ett takbelopp och bolagets kostnadsutveckling
ska följas och rapporteras per tertial till landstinget.
Mot den bakgrunden beslutade landstingsstyrelsen:
1 Norrbottens läns landsting engagerar sig för att skapa långsiktiga förutsättningar för att etablera en flyglinje mellan Tromsö – Luleå – Uleåborg.
2 För att möjliggöra igångsättning garanterar Norrbottens läns landsting
1 000 000 kr till bolaget Arctic Link AB. Medlen anvisas från de ofördelade medlen i den kommunikationspolitiska ramen för 2014.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut
avseende delägarskap:
3 Norrbottens läns landsting blir delägare och förvärvar 16 procent av aktierna i Arctic Link AB till en köpeskilling av 8 000 kr.
4 Godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Arctic Link AB.
Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar enligt punkt 3 och 4
beslutade landstingsstyrelsen följande avseende finansiering:
5 Under perioden 2015-2019 avsätta takbeloppet 25 000 000 kr för kostnadstäckning under förutsättning att övriga intressenter, Troms fylkeskommune och Oulu Stad, går in med motsvarande belopp. Beloppet arbetas in i planeringsprocessen för åren 2015-2019.
6 För perioden oktober till december 2014 avsätta 800 000 kr för kostnadstäckning i det fall trafiken kommer igång under 2014. Medlen anvisas
från de ofördelade medlen i den näringspolitiska ramen för 2014.
7 Bolaget Arctic Link AB ska rapportera kostnadsutvecklingen per tertial
till landstinget.
---------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS), Jens Sundström (FP) och Stefan Tornberg (C):
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 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Votering begärs.
Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för bifall till beslutsförslaget och nejröst för att beslutsförslaget avslås.
Omröstningsresultat

Med 38 ja-röster och 22 nej-röster bifalls beslutsförslaget. En ledamot avstår
och 10 är frånvarande.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Kent Ögren
Britt Westerlund
Leif Bogren
Anita Gustafsson
Thor Viklund
Lars Renberg
Agneta Burman
Ida Johansson
Lars U Granberg
Eivy Blomdahl
Lennart Synnergren
Sven Holmqvist
Bengt Niska
Britt-Marie Vikström
Lennart Holm
Agneta Lipkin
Erkki Haarala
Håkan Bäckström
Birgitta Gidblom
Ann Kristin Nilsson
Christer Carlsson
Roland Nirlén
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Thörnlund
Maria Burström
Gunnar Gabrielsson
Brita Ström
Fredrik Hansson
Marianne Viita
Bengt Ek
Elisabeth Lindberg
Monica Carlsson
Gunnel Sandlund
Bo Engström
Bo Goding
Ove Haarala
Ingmari Åberg

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

Frånv

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Ledamot
Agneta Granström
Bo Anders Arvidsson
Kenneth Backgård
Erika Sjöö
Bernt Nordgren
Jörgen Afvander
Erkki Bergman
Anders Bohm
Bo Ek
Dan Ankarholm
Doris Messner
Johnny Åström
Anders Sundström
Lennart Ohjanlatva
Margareta Henricsson
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Daniel Bergman
Bo Hultin
Roland Nordin
Rolf Wessel
Anders Josefsson
Nihad Zara
Staffan Eriksson
Stefan Tornberg
Kristina Bäckström
Perarne Kerttu
Gunnar Selberg
Jens Sundström
Erik Lundström
Kerstin Hübinette
Erik Söderlund
Kurt-Åke Andersson
Summa

Ja

Nej

Avstår

Frånv
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
38

22

1

x
10

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av ledamöterna i (NS)- (C)- (FP)- grupperna samt Staffan Eriksson (M) till
förmån för yrkande 2.
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§ 86

Norrtågstrafiken – långsiktigt
utvecklings- och finansieringsbeslut
inför operatörsupphandling
Dnr 25-11

Ärendebeskrivning
Norrtåg AB:s nuvarande operatörsavtal inom Norrtågsförsöket löper ut under 2016 och en ny operatörsupphandling för perioden 2016-08-19 till minst
2021-06-30 ska påbörjas.
Ett eller flera trafikpliktsbeslut ska fattas av kollektivtrafikmyndigheten innan upphandling verkställs. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska
utifrån landstingets trafikbeställning fullfölja en effektuering av denna.
Norrtåg AB har tagit fram ett underlag där de beskriver ett långsiktigt utvecklings- och finansieringsperspektiv för den framtida Norrtågstrafiken
(bilaga). Av underlaget framgår att den framtida trafiken ska omfattas av
dels ett basutbud med huvudlinjer samt optioner, det vill säga linjer som kan
komma att avropas under avtalstiden. I dag omfattar trafiken i Norrbotten
trafikering på linjerna:
Kiruna- Luleå
Umeå- Luleå
Underlaget ligger till grund för den kommande upphandlingen och beställningen av tågtrafiken för perioden 2016-08-19 till minst 2021-06-30.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut:
 Att anta inriktningsdokumentet ”Norrtågstrafiken – långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling” och låta det utgöra underlag för tågbeställning och kommande upphandling av tågtrafiken för perioden 2016-08-19 till minst 2021-06-30.
---------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Jens Sundström (FP):
 Ärendet återremitteras.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

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

Bengt Niska (S) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Per-Erik Muskos (S).

§ 87

Kapitaltillskott och inlösen
av lån till Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag
Dnr 2649-14

Ärendebeskrivning
Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har på
bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s finansieringsbehov. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 miljoner kronor att tillföras
i form av nytt garantikapital varav Norrbottens läns landstings andel utgör 31
miljoner kronor. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1
200 miljoner kronor krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på 6 000 miljoner kronor löses varav Norrbottens läns landstings revers till bolaget utgör 162 miljoner kronor. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II,
som ställer högre kapitaltäckningskrav än tidigare. Garantikapitalet bokförs
som finansiell tillgång varför tillskottet i sig inte belastar resultatet.
De nya reglerna Solvens II träder i kraft 2016-01-01. För att klara tidsgränsen förutsätts att 50 procent av garantikapitalet är registrerat hos Bolagsverket senast maj 2015 vilket i sin tur förutsätter att bolagsordningen i LÖF har
ändrats. En extra bolagsstämma kommer att hållas i november 2014 för att
ändra bolagsordningen i tid för inbetalningen till bolaget. Resterande 50
procent av garantikapitalet ska vara inbetalat i november 2015 medan reverserna inlöses senast december 2015.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att:
1 Godkänna förslaget till ny bolagsordning enligt bilaga 1.
2 Tillskjuta Norrbottens läns landstings andel av garantikapitalet till LÖF
om 31 034 000 kronor att finansieras med egna likvida medel.
3 Inlösa Norrbottens läns landstings revers till LÖF om 161 842 000 kronor
med egna likvida medel.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 88

Revidering av förbundsordning för
Norrlandstingens regionförbund
Dnr 10-14

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund (NRF) behandlade
vid sitt sammanträde den 21 maj 2014 (§ 19) frågan om revidering av förbundsordningen.
Revisorerna i Västerbottens läns landsting har pekat på behov av förändringar i förbundsordningen så att det tydligare framgår att NRF har ansvaret för
Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr) och har rätt att teckna avtal med
en utförare, Västerbottens läns landsting. En översyn och utredning av
NRF:s ansvarsförhållenden och verksamhet har gjorts för att tydliggöra förbundsordningen inom detta område.
Förbundsdirektionen beslutade att godkänna förslaget till revidering av förbundsordningen och att skicka förslaget till regionlandstingen för beslut.

Styrelsens förslag till beslut
 Revideringen av förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund
godkänns.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 89

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2013 för
samordningsförbundet Pyramis
Dnr 117-14

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Pyramis bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Luleå kommuns geografiska område. De samverkande parterna är Luleå kommun, Norrbottens läns landsting, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Förbundets syfte är att genom parternas
gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en
effektiv resursanvändning.
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Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2013 föreligger.

Styrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

Britt Westerlund (S) och Monica Carlsson (V) anmäler jäv.

§ 90

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2013 för
samordningsförbundet Consensus
Dnr 116-14

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Älvsby kommuns geografiska område. De samverkande parterna är Luleå kommun, Norrbottens läns landsting, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Förbundets syfte är att genom parternas
gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en
effektiv resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2013 föreligger.

Styrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

Britt Westerlund (S) och Monica Carlsson (V) anmäler jäv.
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§ 91

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2013 för
samordningsförbundet Activus
Dnr 115-14

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns geografiska område. De samverkande
parterna är Piteå kommun, Norrbottens läns landsting, Försäkringskassan
och arbetsförmedlingen. Förbundets syfte är att genom parternas gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv
resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2013 föreligger.

Förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

Britt Westerlund (S) och Monica Carlsson (V) anmäler jäv.

§ 92

Ansvarsfrihet för år 2013 för
Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet
Dnr 2687-14

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2013.
Enligt § 13 i förbundsordningen ska förbundets revisorer granska förbundets
verksamhet och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige,
som beslutar om ansvarsfrihet.
Lekmannarevisorernas granskning av förbundets verksamhet har inte gett
anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsre-
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dovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

Beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års
verksamhet
Jäv

Kent Ögren (S), Britt Westerlund (S), Leif Bogren (S), Agneta Lipkin (S),
Ann Kristin Nilsson (S), Monica Carlsson (V), Kenneth Backgård (NS),
Johnny Åström (NS), Roland Nordin (M), Jens Sundström (FP) och Perarne
Kerttu (C) anmäler jäv.

§ 93

Annonser om
landstingsfullmäktiges
sammanträden 2015
Dnr 2638-14

Ärendebeskrivning
Av arbetsordningen för landstingsfullmäktige framgår att fullmäktige för
varje år ska bestämma i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och
plats m m för fullmäktiges sammanträden ska införas.

Styrelsens förslag till beslut
Annonser om tid och plats m m för fullmäktiges sammanträden under år
2015 ska införas i tidningarna Norrländska Socialdemokraten, NorrbottensKuriren, Piteå-Tidningen, Haparandabladet och Norra Västerbotten.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 94

Landstingsfullmäktiges
sammanträdes- och
utbildningsdagar 2015
Dnr 2639-14

Ärendebeskrivning
Av arbetsordningen för landstingsfullmäktige framgår att:
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 Fullmäktige bestämmer dagarna för sammanträdena för varje år.
 Fullmäktige sammanträder i Landstingshusets sessionssal i Luleå. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
inom länet för visst sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs
(KL 5 kap § 7).
Av praktiska skäl är det lämpligt att i sammanhanget även fastställa utbildningsdagar för året.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande sammanträdes- och utbildningsdagar för år 2015:
Sammanträde
Onsdag 25 februari
Onsdag 15 april
Tisdag-onsdag 9-10 juni
Onsdag 14 oktober
Onsdag-torsdag 18-19 november

Utbildning
Torsdag 26 februari
Torsdag 16 april
Torsdag 15 oktober

Beslut
Enligt beslutsförslaget

Protokollsanteckning

Erik Lundström (FP) avbryter tjänstgöringen.

§ 95

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-13

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 96

Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 18.00.

28

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 14 OKTOBER 2014

Fråga nr 4-14 om rekrytering
av kirurger till Malmfälten
Till landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S):
När Landstinget år 2011 lade ner operationsverksamheten i Kiruna framfördes många olika argument för nedläggning, som inte på något sätt framstod
som trovärdiga eller ens sannolika. Debatten i samband med beslutet visade
att det endast fanns ett enda argument kvar som man på förhand inte kunde
avgöra relevansen i , nämligen att det skulle bli lättare att rekrytera kirurger
till ett (1) sjukhus (Gällivare) jämfört med att rekrytera till två sjukhus. Det
framstod inte som troligt att det argumentet heller var korrekt men det var ju
något som tiden skulle få utvisa.
När beslutet togs fanns tre bofasta kirurger i Kiruna och en i Gällivare, hur
ser det ut idag med bofasta kirurger? Jag har tidigare interpellerat i frågan
men då fått svar där man inkluderat inhyrda kirurger från utländska vårdbolag vilket inte med bästa vilja i världen kan betraktas som bofasta.
Nu har tre år gått och frågan är; blev det lättare att rekrytera kirurger till
Malmfälten eller inte?
Gunnar Selberg (C)
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Svar på fråga nr 4-14 om rekrytering
av kirurger till Malmfälten
Gunnar Selberg (C) frågar mig:
 Har det blivit lättare att rekrytera kirurger till Malmfälten eller inte?
Landstinget är just nu inne i en period med en tydlig generationsväxling. Så
även när det gäller kirurger. Vi har i dag behov av att rekrytera bland annat
kirurger till Gällivare och får under tiden i stor utsträckning förlita oss på
inhyrda läkare. Naturligtvis skulle behovet ha varit ännu större om vi skulle
rekrytera till ännu ett sjukhus.
Kent Ögren (S)
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