Landstingsstyrelsens
protokoll
Den 27 januari 2016
§ 1 – 29
Beslutande
Maria Stenberg (S), ordf
Glenn Berggård (V), vice ordf
Erkki Haarala (S), ersättare
Gustav Uusihannu (S), ersättare
Agneta Lipkin (S)
Bengt Niska (S), ersättare
Anita Gustavsson (S)
Agneta Granström (MP)

Kenneth Backgård (NS)
Dan Ankarholm (NS)
Johnny Åström (NS)
Doris Messner (NS)
Mattias Karlsson (M)
Lars-Åke Mukka (C), ersättare
Jens Sundström (L)

Närvarande tjänstemän
Veronika Sundström, landstingsdirektör

Sekreterare

Inga Gustafsson
Justerat den 8 februari 2016

Justerat den 2 februari 2016

Maria Stenberg, ordförande

Jens Sundström, justerare

Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla
den 8 februari 2016. Överklagandetiden utgår den 1 mars 2016.

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 27 JANUARI 2016

Val av protokolljusterare ................................................................................ 3
Slutlig föredragningslista ................................................................................ 3
Närvarorätt ...................................................................................................... 3
För kännedom ................................................................................................. 3
Rapport från styrgruppen för bildandet av Region Norrbotten ...................... 3
Rapport från Internationella beredningen ....................................................... 3
Landstingsdirektörens rapport ........................................................................ 4
Ändrat huvudmannaskap för Kalix naturbruksgymnasium ............................ 4
Transportstrategi ............................................................................................. 8
Etablering och förhyrning av ny helikopterbas, Gällivare flygplats ............... 9
Vårdval Norrbotten – Ändring av avdragsbelopp ........................................ 11
Åtgärder med anledning av skolinspektionens tillsyn av
naturbruksgymnasierna ................................................................................. 13
Årsrapport Jämställdhetsintegrering 2015 .................................................... 14
Projekt Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans ............................. 16
Investeringar 2016 ........................................................................................ 16
Yttrande över Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
(Ds 2015:51) ................................................................................................. 18
Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla (SOU 2015:76) ............................ 19
Yttrande över Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53) ...................................... 20
Medfinansiering till den europeiska deklarationen för jämställdhet för
regional tillväxt i Norrbotten ........................................................................ 25
Medfinansiering Norge till Norrbotten ......................................................... 28
Medfinansiering till Social Empowerment in Rural Areas (SEMPRE) Coompanion Norrbotten ............................................................................... 31
Medfinansiering till Social Empowerment in Rural Areas (SEMPRE) Sunderby folkhögskola ................................................................................. 34
Medfinansiering The Node Pole Boost ......................................................... 37
Reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB ........................ 40
Samarbetsavtal för North Sweden European Office ..................................... 41
Landstingsstyrelsens rapport......................................................................... 42
Val av ersättare till Viltförvaltningsdelegationen ......................................... 43

2

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 27 JANUARI 2016

§1

Val av protokolljusterare
Ledamoten Jens Sundström (L) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§2

Slutlig föredragningslista
Slutlig föredragningslista för sammanträdet fastställs.

§3

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§4

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§5

Rapport från styrgruppen för
bildandet av Region Norrbotten
Ordföranden Maria Stenberg (S) lämnar muntlig rapport.

§6

Rapport från Internationella
beredningen
Ordföranden i Internationella beredningen, Glenn Berggård (V), lämnar
rapport enligt bilaga.
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§7

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-14

Ärendebeskrivning
Landstingsdirektörens rapport enligt bilaga.

§8

Ändrat huvudmannaskap för Kalix
naturbruksgymnasium
Dnr 898-2015

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Lantbruksutbildning har bedrivits sedan 1914 vid Gran i Öjebyn. De första
40 åren var Hushållningssällskapet huvudman för verksamheten därefter
övertog landstinget ansvaret. Skogsbruksutbildning har bedrivits i Kalix
sedan 1960 då den första 1-åriga kursen startade. Till en början bedrevs utbildningen i Björkfors, men flyttade i början av 1980-talet till de lokaler där
utbildningen bedrivs idag. Från 1999 gjordes en skatteväxling avseende
dessa verksamheter till kommunerna, men huvudmannaskapet kvarstod hos
landstinget. I ramavtal och samverkansavtal reglerades huvudmannaskap,
ansvar och ekonomisk ersättning.
Skolorna har under hela 2010-talet gått med ekonomiskt underskott med
anledning av minskat elevantal.
Den 27 maj 2015 fattade landstingsstyrelsen ett inriktningsbeslut om ändrat
huvudmannaskap för Kalix och Gran naturbruksgymnasium från landstinget
till kommunerna. Landstingsdirektören fick i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med tjänstemän från Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet
Norrbotten, Kalix kommun och Piteå kommun. Arbetsgruppen träffades
under försommaren och hösten 2015. En konsult som är särskilt kunnig i
skol- och naturbruksutbildningsfrågor har också medverkat i arbetet.
Hastigheten i processen ser olika ut i Kalix och Piteå kommun. Kalix kommun klargjorde tidigt ett starkt intresse att överta naturbruksgymnasiet i Kalix. Skogsnäringen uttalade också sitt intresse för att stödja det framtida
kommunala huvudmannaskapet med marknadsföringsinsatser och lärlingsverksamhet. Piteå kommun avvaktar en pågående omstrukturering av kommunens gymnasieskola men uttalade sig dock positivt till ett övertagande av
Grans naturbruksgymnasium.
Den 30 september beslutade landstingsstyrelsen att inriktningsbeslutet från
den 27 maj om ett ändrat huvudmannaskap fortfarande gäller samt gav
landstingsdirektören i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som upptar förhand-
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lingar gällande fastigheter, mark och personal vid Kalix naturbruksgymnasium samt identifiera ytterligare områden som behöver genomlysas. Senast
den 31 december 2015 skulle kommunen meddela huruvida man kommer att
överta huvudmannaskapet.
Landstingets ekonomi- och planeringsdirektör, fastighetchef och skolchef
har utgjort gruppen som förhandlat med tjänstemän från Kalix kommun.
Landstinget och Kalix kommun har enats i frågan, och den 30 november
2015 beslutades vid Kalix kommunfullmäktige att Kalix kommun övertar
huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet i Kalix. Övertagandet sker i
form av en verksamhets övergång och är planerad till 1 augusti 2016.

Verksamhetsöverlåtelse
Överlåtelsen avser en verksamhetsövergång, vilket innebär;
 All befintlig personal vid Kalix naturbruksgymnasium omfattas av övergången till Kalix kommun
 Samtliga inventarier försäljs till bokfört värde per 2016-07-31.
 Landstinget undertecknar leasingavtal avseende skogsmaskiner och att
avtalet överlåts till Kalix kommun den 1 augusti 2016.
 Hantering av IT-infrastruktur hanteras enligt beskrivning nedan.
Medarbetare

Överlåtelsen är en verksamhetsövergång och de anställda har rätt att följa
med verksamheten till Kalix kommun. Enligt Lagen om anställningsskydd §
6 B, övergår personalens anställningsavtal och intjänade rättigheter automatiskt till den nya arbetsgivaren Kalix kommun. Kommunen tar över berörd
personal i verksamheten på de villkor som gäller före tidpunkten för övergången. Detta gäller alla slags anställningar som pågår vid övergångstillfället, d v s tillsvidare anställningar och eventuella olika former av visstidanställningar. Har dock den anställde till övervägande del anställning i annan
verksamhet än Kalix naturbruksgymnasium, övergår endast den del av anställning som är hänförd till Kalix naturbruksgymnasium till Kalix kommun.1
Landstinget ansvarar för skuld/fordran avseende intjänad semester och övertid för tid före verksamhetsövergång.
Inventarier

Kalix kommun övertar inventarierna till bokfört värde per 2016-07-31 vilket
bedöms till ca 3 800 tkr.
Leasingavtal skogsmaskiner

För att säkerställa leverans av skogsmaskiner till utbildningsstarten hösten
2016 har Norrbottens läns landsting åtagit sig att utföra upphandling av nya
leasingavtal, trots att Kalix kommun övertar huvudmannaskapet 1 augusti
2016.
I överenskommelsen med kommunen ingår att kommunen övertar avtalen.

1

RENT JURIDISKT ÄR ETT ANSTÄLLNINGSAVTAL ENDAST ETT AVTAL SOM INTE GÅR ATT DELA PÅ, OM PERSONEN T EX ARBETAR 30

PROCENT VID KALIX NATURBRUKSGYMNASIUM OCH 70 PROCENT NÅGON ANNANSTANS SÅ FÅR MAN ANSE ATT VEDERBÖRANDE INTE ÄR
FÖREMÅL FÖR VERKSAMEHETSÖVERGÅNG PGA ATT HEN TILL ÖVERVÄGANDE DEL AV SIN TJÄNST INTE ARBETAR VID KALIX
NATURBRUKSGYMNASIUM.
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IT-infrastruktur

Servrar och datalagring finns placerade i landstingets datahallar i Sunderby
sjukhus och går inte att överföra till ny huvudman. Dessa delas också med
Grans i Öjebyn (skolorna har en gemensam IT-miljö). Bägge skolorna har en
nätverksförbindelse till landstingets nätverk där de kopplas ihop i ett virtuellt
nätverk och tar del av landstingets internetförbindelse.
Med anledning av detta finns det ingen central infrastruktur att överlämna –
varför den nya huvudmannen, Kalix kommun, måste införskaffa en ny.
Landstinget har följande utrustning på plats i Kalix naturbruksgymnasium:
 Nätverksswitchar – Landstinget äger nätverksswitcharna och avser återanvända dem på andra platser inom landstingets kvarvarande verksamheter.
 Accesspunkter till det trådlösa nätverket – dessa kommer att demonteras
av landstinget och återanvändas inom landstingets kvarvarande verksamheter.
 Programvarulicenser hos Microsoft (delas med Gran) och övriga leverantörer sägs upp.

Fastigheter
Kalix naturbruksgymnasium består av en skolbyggnad innehållande maskinhall, verkstäder, kök och matsal, fiskodlingsbyggnad, paviljong, sågverk och
en närvärmeanläggning. Fastigheternas totala bruksarea är 5 844 kvm. Samtliga fastigheter har värderats av LRF-konsult i april 2015 till 5 000 tkr, vilket
är summan Kalix kommun ska betala för samtliga fastigheter med tillhörande mark. Fastigheternas bokförda värde vid frånträdesdagen kommer att
vara ca 10 700 tkr.
En fastighetsreglering och försäljning av Kalix Näsbyn 28:3 del av, kommer
att påbörjas så snart beslut fattats.

Nyttjanderättsavtal skog
Landstingets skoginnehav består i huvudsak av fyra fastigheter, RåneåSundsnäs 1:6, Rolfs 13:1, Björkfors 2:2 och Kalix Näsbyn 28:3 som tillsammans omfattar 2 261,1 ha och innehållande ett virkesförrad på 224 427
m3sk. Landstinget avser att teckna nyttjanderättsavtal på 5 + 5 år med Kalix
kommun som ges rätt till virkesuttag enligt gällande 10-åriga skogsbruksplan
och skyldighet att utföra och bekosta skogsvårdsåtgärder enligt densamma.
Virkesuttaget under gällande 10 åriga skogsbruksplan motsvarar en nettointäkt på ca 8 500 tkr när samtliga skogsvårdskostnader är tagna. Avverkningstakten motsvarar den årliga tillväxten och innebär att virkesförrådet kommer
att vara lika stort vid planperiodens ingång som dess utgång.
Nyttjanderättsavtal upprättas så snart beslut fattats.

Bidrag
För att ge Kalix kommun en omställningstid lämnar landstinget ett fortsatt
bidrag under tre år med beloppen; 1 000 tkr (2016), 1 200 tkr (2017) samt
1 000 tkr (2018).

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta:
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Att godkänna att huvudmannaskapet för Kalix naturbruksgymnasium
överförs till Kalix kommun fr o m 1 augusti 2016
 Att övertagandet sker som verksamhetsövergång vilket innebär att:
- All befintlig personal vid Kalix naturbruksgymnasium omfattas av
övergången till Kalix kommun
- Samtliga inventarier försäljs till bokfört värde per 2016-07-31.
- Landstinget upphandlar leasingavtal för skogsmaskiner och att avtalet överlåts till Kalix kommun den 1 augusti 2016.
- Hantering av IT-infrastruktur hanteras enligt beskrivning ovan.
 Att berörda fastigheter, inom Kalix Näsbyn 28:3 del av, försäljs till Kalix kommun till värderat pris 5 000 tkr.
 Att landstinget tecknar ett nyttjanderättsavtal med Kalix kommun på 5+5
år med början 1 augusti 2016. Avtalet innebär skyldighet att utföra och
bekosta skogsvårdsåtgärder samt rätt till virkesuttag enligt gällande 10åriga skogsbruksplan inom fastigheterna Råneå-Sundsnäs 1:6, Rolf 13:1,
Björkfors 2:2 och Kalix Näsbyn 28:3.
 Att Norrbottens läns landsting lämnar ett fortsatt bidrag till Kalix kommun under åren 2016-2018 med beloppen 1 000 tkr (2016), 1 200 tkr
(2017) och 1 000 tkr (2018).
 Att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna samtliga
avtal.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S) och Agneta Lipkin (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M):
 Följande beslutspunkt avslås:
”Att Norrbottens läns landsting lämnar ett fortsatt bidrag till Kalix kommun under åren 2016-2018 med beloppen 1 000 tkr (2016), 1 200 tkr
(2017) och 1 000 tkr (2018).”
Propositionsordning

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på beslutspunkterna och
finner att de bifalls.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M) till förmån för yrkande 2.
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§9

Transportstrategi
Dnr 340-16

Ärendebeskrivning
Landstinget är länets största organiserade persontransportör. Dessutom generar landstingets verksamheter, tillsammans med kommunerna, en betydande
mängd godstransporter. Då transporter är en viktig del i nationella hållbarhetsarbetet ska landstingets transportstrategi harmoniera med nationella mål
och landstingets miljöpolicy och miljöstrategi samt även verksamhetsmål.
Miljöstrategins mål är att minska antalet persontransportmil med bil och flyg
med 15 procent och godstransporter på väg med 10 procent till 2020.
Syftet med en strategi för landstingets transporter är att strukturera och systematisera landstingets gemensamma övergripande transportaktiviteter. Målet med transportstrategin är att, i samarbete med Norrbottens regionala kollektivtrafikmyndighet och länets kommuner, verka för att nödvändiga person- och godstransporter finns tillgängligt för hela länets befolkning och
utvecklas på ett hållbart sätt.
För att nå målen ska strategins prioriteringar omsättas i en handlingsplan.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut.
1 Transportstrategin antas.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Lars-Åke Mukka (C):
 Tillägg under rubriken Uppföljning:
- Redovisa årligen vad landstingets kostnader för sjukresor omfattar.
- Redovisa antalet sjuktransporter från länets kommuner samt
kostnader för detta
- I stället för lösa antaganden om sjukvårdens kommande koncentration
måste fokus vara på att minska sjukresorna. Patienterna måste få
träffa läkaren på hemorten i större grad.
Yrkande 3

Mattias Karlsson (M):
 Tilläggspunkt till uppräkning av mål under rubriken Syfte och målbild:
7 Att i transportstrategin inarbetas en målsättning om att minska antalet
transportmil för politiken med 25 %.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition yrkandena 2 och 3 och
finner att de avslås. Ordföranden ställer proposition på yrkande 1 och finner
att det bifalls.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av Lars-Åke Mukka (C) till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av Mattias Karlsson (M) till förmån för yrkande 3.
Särskilt yttrande

Av Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS) och
Doris Messner (NS):
Vi godkänner antagandet av strategin men är kritiska till delar av innehållet.
Vi genererar ökade persontransporter, inrättar flyglinjer, men talar om procentuella neddragningar inom såväl vägtransporter som flyg. Landstingets
handlingar motsvarar inte innehållet i strategin.

§ 10

Etablering och förhyrning av ny
helikopterbas, Gällivare flygplats
Dnr 333-16

Ärendebeskrivning
Nuvarande bas för landstingets ambulanshelikopter i Gällivare är vid Vassara träsk/Sandviken. Landstingets nuvarande operatör Scandinavian Medicopter (SMC) hyr lokalerna av en privat fastighetsägare. Kostnaden för
ambulanshelikopterverksamheten är i dag 40-45 Mkr/år och i denna ingår
hyran av helikopterflygbas.
I Sverige pågår en utveckling av offentligt driven ambulanshelikopterverksamhet inom ramen för ett kommunalförbund där bland andra Värmland,
Dalarna, Västra Götaland och Uppsala är medlemmar.
Norrbottens läns landsting har nyligen tecknat ett förlängningsavtal med
SMC , men man kommer redan under 2018 att behöva ta ställning till vilken
principiell inriktning man bör ha när det gäller antingen ny upphandling eller
drift i offentlig regi efter 2021-05-31.
Inför ett sådant ställningstagande är det viktigt att landstinget har egen rådighet över verksamhetens infrastruktur, dvs tillgång till en fungerande bas
med eget hyreskontrakt , så att man inte är beroende av en enskild operatör.
Detta är det övergripande skälet till att teckna ett långsiktigt hyreskontrakt
med Gällivare kommun som å sin sida får i uppdrag att projektera och färdigställa en ny helikopterbas vid Lapland airport.
Det finns betydande fördelar med att lokalisera basen vid flygplatsen jämfört
med nuvarande läge. Väderförhållanden vid Vassaraträsk är inte optimala på
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så vis att det ofta bildas dimmor över vattnet. Det finns vidare uppenbara
flygoperativa skäl till att en placering vid flygplats är bättre. Vid Vassarabasen sker start och landning över vatten, vilket i sig är en nackdel ur säkerhetssynvinkel. Vid flygplatsen har man dessutom möjlighet till instrumentlandning vid dålig sikt och möjlighet till så kallad rullande start och landning. Vidare innebär placeringen betydligt mindre bullerstörningar över
samhället.
Nuvarande bas uppfyller dessutom inte längre basala krav på arbetsmiljö,
framför allt när det gäller bullerstörningar mot personalutrymmen och jourrum.
Genomförande

Gällivare kommun har i samråd med landstinget låtit genomföra en förprojektering där projektets investeringskostnad bedömts till 40-45 Mkr, hyresnivån bedöms bli mellan 3-4 Mkr/år.
Ett avtal mellan Gällivare kommun och landstinget har träffats med bedömd
investeringskostnad som grund där Gällivare kommun låter utföra projektering och infordra anbud. Om landstinget väljer att inte fullfölja projektet
ersätts kommunen för nedlagda kostnader.
Hyresavtal tecknas efter att anbud infordrats och slutgiltig hyresnivå fastsällts. Avtalet baseras på en 30-årig avskrivningstid, landstinget tecknar ett
20-årigt hyresavtal med avträdesklausul samt möjlighet till förlängning med
5+5 år. I det förlängningsavtal som tecknats med Scandinavian Medicopter
förbinder sig företaget att i sin tur hyra basen av landstinget från 2017-06-01.

Förslag till beslut
Projekt får genomföras och hyresavtal får tecknas.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S) och Jens Sundström (L):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
 Ärendet återremitteras.
Yrkande 3

Mattias Karlsson (M):
 I första hand: Ärendet återremitteras.
 I andra hand: Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning 1

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att den som anser att ärendet ska avgörs idag röstar
ja, och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Med 9 röster för att ärendet ska avgöras idag avslås återremissyrkandet.
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Ledamöterna röstar enligt följande:
Ja
x
x
x
x
x
x
x
x

Maria Stenberg (S), ordf
Erkki Haarala (S), ersättare
Gustav Uusihannu (S), ersättare
Agneta Lipkin (S)
Bengt Niska (S), ersättare
Anita Gustavsson (S)
Glenn Berggård (V), v ordf
Agneta Granström (MP)
Kenneth Backgård (NS)
Dan Ankarholm (NS)
Doris Messner (NS)
Johnny Åström (NS)
Mattias Karlsson (M)
Lars-Åke Mukka (C), ersättare
Jens Sundström (L)

Nej

x
x
x
x
x
x
x

Propositionsordning 2

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johny Åström (NS) och
Doris Messner (NS) till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av Mattias Karlsson (M) till förmån för yrkande 3.

Reservation 2

Av Mattias Karlsson (M) till förmån för yrkande 3.

§ 11

Vårdval Norrbotten –
Ändring av avdragsbelopp
Dnr 388-14

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Ersättningssystemet i Vårdval Norrbotten bygger på en struktur med olika
delar. Kapitering, ACG-ersättning, prestationsbaserad ersättning, besöksavgifter, ersättning 0- och frikortsbesök upptill fatställt tak, särskilda tillägg för
kompensation av socioekonomiska förhållanden och glesbygdsersättning
ingår i detta ersättningssystem
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Kompletteringen innefattar att fastställa de belopp/avdragsnivåer som ska
gälla för 2016.
Avdragsnivåer

Det finns ett antal privatpraktiserande läkare med allmänmedicinsk kompetens som är verksamma enligt lagen läkarvårdsersättning (LOL) respektive
privatpraktiserande sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt lagen
om ersättning för fysioterapi (LOF). Vid besök hos dessa eller vid en registrerad kontakt med läkare verksam enligt LOL görs ett avdrag av vårdpengen för den hälsocentral där patienten är listad. Avdraget är schablonmässigt beräknat för att täcka 50 procent av den totala LOL/LOF kostnaden.
Den del av kostnaden, för besök hos privatpraktiserande läkare respektive
fysioterapeut, som inte belastar leverantörerna finansieras genom ett centralt
anslag. Beloppet för den del (LOL/LOF) som finansieras av leverantörerna
fastställs av Landstingsstyrelsen i början av varje verksamhetsår.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av det redovisade föreslås landstingsstyrelsen fatta följande
beslut:
1 För vid hälsocentralen listade patienters besök hos privatpraktiserande
läkare med allmänmedicinsk kompetens verksamma enligt lagen om
läkarvårdsersättning (LOL) görs vid den månatliga utbetalningen av
vårdpengen avdrag med 510 kr (541 kr år 2015) per besök och 85 kr (85
kr år 2015) per övrig registrerad kontakt. Minskade avdraget mellan åren
beror på minskade labkostnader och en högre andel normalarvoden.
2 För vid hälsocentralen listade patienters besök hos privatpraktiserande
fysioterapeuter verksamma enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik
(LOF) görs vid den månatliga utbetalningen av vårdpengen avdrag med
186 kr (193 kr år 2015) per besök. Minskade avdraget beror på högre andel nornalarvoden.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L):
 Avdragsbeloppet ska täcka 25 procent av den totala LOL/LOF kostnaden.
Propositionsordning

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på beslutspunkterna och
finner att de bifalls.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L) till förmån för yrkande 2.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 12

Åtgärder med anledning av
skolinspektionens tillsyn av
naturbruksgymnasierna
Dnr 342-16

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av alla skolhuvudmän med
syftet att granska hur väl huvudmannen uppfyller nationella krav och mål i
den utbildningsverksamhet som man ansvarar för. Under hösten 2015 genomfördes tillsyn av Norrbottens läns landsting som är huvudman för Grans
Naturbruksgymnasium och Kalix Naturbruksgymnasium.
Tillsynens huvudområden

Skolinspektionens regelbundna tillsyn utgår från regelverket, men fokuserar
på faktorer som är extra viktiga för alla barn och elevers lärande och trygghet. Skolinspektionen granskar också viktiga rättssäkerhetsfrågor för eleverna.
Hos huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, granskas:
 Förutsättningar för utbildningen.
 Utveckling av utbildningen.
Skolinspektionens beslut
Förutsättningar för utbildningen

Det har inte vid tillsynen framkommit annat än att Norrbottens läns landsting
uppfyller författningarnas krav inom detta arbetsområde.
Utveckling av utbildningen

Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10§ skollagen (2010:800)
Norrbottens läns landsting att senast den 28 december 2015 vidta åtgärder
för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma
dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. Efter kontakt med Skolinspektionen har senaste datum flyttats fram till 22 februari 2016.
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterar att Norrbottens läns landsting inte uppfyller
författningskraven avseende att:
 Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen och dokumenterar
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
 Utifrån analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 0ch 6 §§ skollagen)
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 Huvudmannen planerar för genomförande av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planering och åtgärderna dokumenteras. 3 och 6-7 §§
skollagen
Åtgärder
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristerna:
Utarbeta tydliga rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas:
 Följa upp och sammanställa resultaten av utbildningen i förhållande till
de nationella målen och kraven
 Följa upp verksamheternas förutsättningar och genomförande
 Analysera utifrån ett huvudmannaperspektiv hur förutsättningar och genomförande påverkar resultaten
 Se till att utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta
vilka insatser som ska genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas
 Se till att kvalitetsarbetet dokumenteras.
I skolinspektionens motivering till beslutet framgår bland annat att det inte
anses förekomma någon särskild plan för utbildningsverksamheten samt att
det saknas tydliga rutiner över hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas. Dessutom måste redovisningen av kvalitetsarbetet som bedrivs på
skolorna bli mer omfattande till huvudmannen för att ge tillräckligt underlag
till beslut om utveckling och förbättring av utbildningsverksamheten på skolorna.

Förslag till beslut
Mot bakgrund av skolinspektionens tillsyn och föreläggande ska följande
åtgärder genomföras:
1 Skolplan för år 2016 upprättas.
2 Plan för systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2015-2016 upprättas.
3 Planerna ska ingå i planen för division Kultur och utbildning som fastställs under januari månad.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 13

Årsrapport Jämställdhetsintegrering
2015
Dnr 341-16

Ärendebeskrivning
Årsrapporten för jämställdhetsintegrering 2015 har två delar; medarbetare
samt patient och medborgare. Underlaget baseras på uppgifter från lands14
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tingets personalsystem per den 30 september 2015. Uppgifterna följer Nyckeltalsinstitutets definitioner avseende den nationella beräkningen av JÄMIX
®, samt uppföljningsverktyget makequality och dess nyckelområden.
Jämställt medarbetarskap

Den nationella beräkningen av JÄMIX ® visar att landstingets verksamheter
arbetar med de tio ingående indikatorerna. Resultatet på landstingsnivå har
förbättrats från föregående mätning på tre områden; en mer jämställd ledningsgrupp, minskade skillnader mellan könen gällande sjukfrånvaro över 15
dagar samt tillsvidareanställning. Förutsättningen för ett hållbart jämtegreringsarbete är att systematiskt arbete permanentas så att jämställdhetsarbetet
får ett tydligt avtryck i det ordinarie verksamhetsutvecklingsarbetet. Målvärdet på övergripande nivå är uppnått.
Jämställd verksamhet
Likvärdig vård och medborgarservice

Makequality mäter områdena systematiskt förbättringsarbete (mål, mått/kön,
uppföljning, kommunikation), lika möjligheter till den politiska beslutsprocessen, avtal med samarbetspartner samt likvärdig resursfördelning. Skalan
är 1-10 där 10 är jämställt. NLL har gått från 4,8 (2012) till 5,4 (2013) till
6,5 (2014). I år backade vi marginellt till 6.1 (2015).
Våld i nära relation

Inom ramen för arbetet med våld i nära relation tillfrågades 4 395 personer
(varav 1130 män) om våldsutsatthet i nära relation (2014). 2015 har antalet
tillfrågade sjunkit med ca 1000 tillfrågade, detta beror på att antalet hälsosamtal har minskat och frågan om våld ligger obligatoriskt i hälsosamtalet.
Totalt tillfrågades 3387 varav 784 män under 2015.
Webbportalen www.valdmotnara.se hade under 2014 totalt 203 151 sidvisningar och ca 200 000 under 2015 (tom nov).

Förslag till beslut
1 Årsrapporten godkänns.
2 Redovisningen delges landstingsfullmäktige i landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige den 24 januari.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 14

Projekt Fortsatt utveckling
av vård och hälsa på distans
Dnr 336-15

Ärendebeskrivning
Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD) är en fortsättning av
projektet E-hälsa 2007 – 2010 och Hälsa och Innovationer och tillväxt (HIT)
2011 – 2014.
Projektet ska arbeta med utgångspunkt från tidigare projekterfarenheter och
resultat. Syftet är att genom nationell och internationell samverkan initiera
delprojekt för att utveckla distansvård, egenvård i hem, boenden eller vid
annan lämplig inrättning samt testmiljöer för framtidens vårdlösningar. Projektet ska även ge ökad medvetenhet och kunskap hos personal, medborgare
och patienter om vad distansteknik innebär och vilka möjligheter det ger.
Projektet knyter tydligt an till strategiska dokument på internationell, regional och lokal nivå samt är väl förankrat i landstingets policys, strategier och
planer. Projektets arbete tar sin utgångspunkt från de resultat som redovisats
i föregående projekt, Hälsa innovationer och tillväxt (HIT) 2011-2014.

Förslag till beslut
1 Slutrapport för projektet Hälsa innovationer och tillväxt (HIT) 2011-2014
godkänns.
2 Projektplanen för projektet Fortsatt utveckling av vård på distans godkänns.
3 Projektet finansieras med överskjutande medel från projektet Hälsa innovationer och tillväxt, bokslut 2014 motsvarande 3 300 tkr.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 15

Investeringar 2016
Dnr 7-16

Ärendebeskrivning
I Landstingsstyrelsens plan 2016 har fullmäktige angett den totala nivån för
investeringar i inventarier och fastigheter, inklusive investeringar för externa
hyresgäster, till 575 034 tkr samt bemyndigat landstingsstyrelsen att besluta
om investeringar upp till denna nivå.
Följande fastighetsinvestering föreslås:
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Ventilation Gällivare sjukhus
I A-huset på Gällivare sjukhus finns akuten, IVA. gemensam mottagning,
endoskopi och operation. Ventilationssystemet i A-huset i Gällivare försörjs
med stora tryckkammare som installerades när sjukhuset byggdes under
tidigt 70-tal.
Anläggningen är svårunderhållen och mycket känslig. Haverier kan stoppa
ventilationen helt i stora delar av huset, i värsta fall under lång tid. Reservdelar saknas till viss del.
Det finns sedan många år obalans i flödet som inte gått att åtgärda. Energianvändningen för ventilation är hög och obalansen i ventilationssystemet ger
försämrat inneklimat eftersom det skapar drag från fönster.
Den energiutredning som gjorts visar att tryckkamrarna kan ersättas med
flera mindre aggregat som möjliggör bättre reglering av luftflöden och lägre
energianvändning. Investeringen uppskattas till ca 9 000 tkr och energianvändningen beräknas minska med ca 600 MWh per år. Det ger en återbetalningstid för investeringen på 20 år.
Med flera mindre aggregat minskar konsekvenserna av haverier och driftsäkerheten förbättras markant.
Under hösten 2015 har ombyggnation av ventilation i A-huset genomförts.
För att förbättra driftsäkerheten och minska energianvändningen föreslås att
ombyggnation av ventilation i A-huset får belasta årets investeringsram med
9000 tkr.
Ram i budget för investeringar i
fastigheter för 2016
Exkl.Sunderbyn
Objekt

126 500
Varav
Fastigh Verksamhetsinventarier
invest
och utrustning
Belastar Disponeras Disponeras
investe- i byggentav verkringsram reprenaden samheten
11 000

Ventilation Gällivare sjukhus
Delsumma
Kvar av ram efter beslut

115 500 tkr

Förslag till beslut
Angivet projekt får igångsättas.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 16

Yttrande över Avgiftsfrihet för viss
screening inom hälso- och sjukvården
(Ds 2015:51)
Dnr 3604-15

Ärendebeskrivning
Förslaget om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
innebär att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor
mellan 40 och 74 år. Detta är en del av regeringens arbete att stärka kvinnors
hälsa och uppnå en mer jämlik vård. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiska utsatta grupper.
En ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso-och sjukvård föreslås införas. Regeringen får enligt lagen meddela föreskrifter om vilka screening som får vara avgiftsfri, vilken ålderskategori som ska omfattas samt
med vilka intervaller screening ska utföras. Även förslag till förordning om
avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso-och sjukvården
införs där Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka ålderskategorier,
vilka intervaller samt ytterligare villkor för screening med mammografi.
Norrbottens läns landsting har idag en avgift på 200 kr för mammografiundersökning. Landstingen föreslås, i enlighet med kommunala finansieringsprincipen, tilldelas medel av staten för att kompensera intäktsbortfallet.

Ikraftträdande
Lagen samt förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Yttrande och förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Norrbottens läns landsting anser att screening inom hälso-och sjukvård är en
viktig metod för att i tid både upptäcka, behandla och utesluta cancer. Att
cancer upptäcks i ett tidigt skede är en viktig faktor för att kunna sätta in
adekvat behandling och minska dödligheten. Landstinget anser att förslaget
är positivt sett ur ett patientperspektiv och i synnerhet ur ett kvinnoperspektiv. En förutsättning för att landstinget ställer sig positiv till förslaget är att
intäktsbortfallet kompenseras av staten.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 17

Yttrande över Ett tandvårdsstöd
för alla (SOU 2015:76)
Dnr 3598-15

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett Norrbottens läns landsting tillfälle att yttra sig
över betänkandet ”Ett tandvårdsstöd för alla” (SOU 2015:76) som avgetts av
Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd.
Utredningens uppdrag har varit att genomföra en samlad utvärdering av
2008 års tandvårdsreform, med tonvikt på frågor om information om tandvårdsstödet, besöksfrekvenser i tandvården, prisjämförelsetjänsten för tandvård samt uppföljning och kontroll.
Yttrandet ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 2 februari 2016.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Landstinget konstaterar att de förslag som lämnas i betänkandet huvudsakligen innebär bättre förutsättningar att nå tandvårdens mål, en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstinget anser
dock att det finns behov av en bredare översyn som även omfattar landstingets tandvårdsstöd.
Landstinget delar betänkandets uppfattning att man genom att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag för information och rådgivning kan ge grupper som har ett lågt utnyttjande av tandvård idag förutsättningar för att i
högre utsträckning ta del av stödet. Landstinget anser att detta utökade uppdrag bör omfatta samtliga tandvårdsstöd, d.v.s. både landstingets och det
statliga tandvårdsstödet.
Förslaget om en obligatorisk prisjämförelsetjänst ställer sig Landstinget positiv till. Genom att komplettera denna tjänst med uppgifter om patientbedömd kvalitet för varje mottagning stärks patienternas möjlighet att värdera vården och om priset är rimligt.
Landstinget delar utredningens uppfattning om behovet att på nationell nivå
förändra det statliga tandvårdsstödet enligt de föreslagna åtgärderna i utredningen. Detta för att få en bättre styrning och prioritering av stödet utifrån
behovsperspektiv så att ett mer träffsäkert tandvårdsstöd erhålls.
Landstinget anser att regelverken för tandvårdsstöden, såväl det statliga som
landstingets, är komplicerade. Önskvärt är att tolkningen och hanteringen av
stöden underlättas, både ur vårdgivar- och patientperspektiv.
Landstinget delar inte utredningens uppfattning angående abonnemangstandvården. För vård som inte ingår i avtalet får abonnemangspatienter inte
tillgodoräkna sig inbetald avgift för avtalet för att uppnå högkostnadsskydd,
trots att den avgiften i praktiken utgör betalning för tandvårdsåtgärder. Det
är inte rimligt att högkostnadsskyddet är förbehållet endast styckeprispatienter.
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 18

Yttrande över Regionalt
utvecklingsansvar i Uppsala,
Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län (Ds 2015:53)
Dnr 369-16

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt (LS 2015-03-04, §42,
dnr 899-15) om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet. Regeringen föreslår nu att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras
så att även Norrbottens, Uppsala, Västmanlands, och Västernorrlands län
omfattas av lagen. Förslaget innebär att Norrbottens läns landsting tar över
det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen från och med 1 januari
2017. Förslaget medför också att de berörda landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen får betecknas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse. Dock skall beteckningen landstingsfullmäktige
alltjämt användas vid val.
Norrbottens, Västernorrland, och Västmanlands läns landsting har vid ett
tidigare tillfälle, år 2012, ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret. De ansökningarna avslogs av regeringen i november år 2013.
Norrbottens läns landsting gjorde en ny ansökan i början av år 2015.

Förslag till beslut
Följande yttrande avges:
Norrbottens läns landsting tillstyrker regeringens förslag om att överföra det
regionala utvecklingsansvaret i Norrbottens län till landstinget. Som skäl för
detta vill vi framhålla följande.
Ansvar och medel för länets utveckling bör ägas av ett folkvalt organ. En
överföring av det regionala utvecklingsansvaret till landstinget medför en
önskvärd demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet. En
process som pågått i Sverige sedan år 2000 och innebär idag att förtroendevalda (direkt eller indirekt valda) ansvarar för den regionala utvecklingen i
17 av 21 län. Landstinget tillstyrker även förslagen som rör Uppsala, Västmanlads och Västernorrlands län. Det är ett viktigt steg i att minska den
asymmetriska styrningen av den regionala nivån i Sverige som skapar olika
förutsättningar för olika delar i landstinget.
Norrbottens läns landsting har sedan flera år tillbaka drivit frågan om en
överföring av utvecklingsansvaret i Norrbottens län. Landstingets organisation har lång erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete i samverkan med aktörer inom och utom länet. Det finns därför goda förutsättningar för att hantera
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uppdraget i termer av kunskap, arbetssätt, nätverk, och politisk medvetenhet.
Beredskapen och förutsättningarna inför överföringen är goda.
Norrbottens läns landsting anser att en överföring av utvecklingsansvaret är
viktigt för att landstinget och länets kommuner tillsammans kan agera som
en region och skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling i
hela Norrbotten.
I förslaget framhålls att övertagandet av ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och länsplaner för transportinfrastrukturen inte har någon formell inverkan på en eventuellt framtida ändrad landstingsindelning. Landstinget vill
betona vikten av att i detta skede inte blanda ihop frågan om övertagandet av
det regionala utvecklingsansvaret med Indelningskommitténs arbete.
Avslutningsvis vill landstinget betona vikten av att 95 procent av de statliga
1:1 medlen för regionala tillväxtåtgärder överförs till landstinget för att säkerställa finansiella förutsättningar att genomföra det nya uppdraget. Det
innebär även att företagsstödet sin helhet följa med det regionala utvecklingsansvaret.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M):
 Förslag till yttrande avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M) till förmån för yrkande 2.
Särskilt yttrande

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS) och
Doris Messner (NS):
Norrbottens Sjukvårdsparti stödjer inte tanken på en storregion. I en tidigare
version av landstingets svar på indelningskommitténs frågor så framgår det
att ledningen stödjer tanken på storregion, även om detta inte uttrycks i detta
svar. Tyvärr verkar det som att landstingen egentligen inte har så mycket att
säga till om. Storregion tycks vara regeringens linje och blir detta verklighet
drar vi undan vårt stöd.
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§ 19

Bidrag till Från blad till bok
Dnr 3697-15

Ärendebeskrivning
PUF – Förlag & Consulting AB ansöker om bidrag på 225 000 kr till projektet Från blad till bok.
Bakgrund

Projektägaren ser ett stort behov att utveckla det litterära skrivandet i länet.
Projektet vill öka kompetensen bland länets skrivande personer och få fler
manus att utvecklas till publicerbara böcker. Projektledare är Majvor Müller.
Projektet syftar till att
 inspirera till skrivlust genom ökad självkänsla
 ökad kompetens och ökat kritiskt granskande av text
 erfarenhetsutbyte
 skapa färdiga manus hos majoriteten av deltagarna
 skapa nya nätverk/egna professionella kontakter
 ökad kunskap om den litterära sektorn samt bokförlagens arbete
Genomförande

Projektets omfattning är elva månader med start i mars 2016 och innehåller
sju gruppsamlingar, fyra individuella träffar för textbearbetning, ett bokförlagsmöte samt en bokförlagsmässa. Projektet kommer även att ha en styrgrupp som träffas tre gånger under projekttiden. Projektdeltagarna väntas
komma från hela länet och man förväntar sig 8-12 deltagare. Urval sker utifrån inlämnade arbetsprover och personliga intervjuer. Deltagarna arbetar
främst med egna manus. Enskild handledning med varje deltagare kommer
att ske minst fyra gånger under projekttiden. Efter projektets slut kommer
det att utvärderas i form av en deltagarenkät samt en slutrapport. En långsiktig uppföljning kommer även att ske tre år efter projektets slut.
Finansiering

Totalbudgeten för projektet är 514 000 kr. Övriga finansiärer är Plan sju
14 000 kr, PUF-förlag & Consulting AB 20 000 kr samt deltagaravgifter på
10 000 kr. I övrigt söker man finansiering från Sparbanken Nord på 75 000
kr.
Förväntade resultat av projektet

Projektet väntas resultera i ett långsiktigt utvecklande av skrivande vilket ska
leda till ökad regional affärsutveckling. Följande mål vill projektet uppnå
 Att samtliga deltagare ska ha ett färdigt, eller i princip färdigt, manus vid
projekttidens slut
 Att projektet ska leda till fler publicerade böcker av Norrbottens författare. Inom tre år ska minst 60 % av deltagarna ha givit ut ett verk
 Att bygga upp långsiktiga nätverk författare emellan samt mellan författare och förlag
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 En resursbank för bokförlagen

Yttrande och förslag till beslut
Projektet är i linje med Norrbottens Kulturplans prioriterade område litteratur där litterärt skrivande för vuxna prioriteras särskilt under 2016. Intresset
för den här typen av kompetensutveckling bedöms som stort och välbehövligt för att öka antalet utgivna böcker av Norrbottensförfattare. En sammanställning visar dock att det i länet arrangeras ett stort antal aktiviteter och
insatser i linje med projektägarens. Projektet anses vara väl genomarbetat
och förankrat i Norrbottens litteratursfär men bedömningen är att projektet är
i behov av externa kompetenser i form av föreläsare och redan etablerade
Norrbottensförfattare. Den övriga finansieringen bedöms som osäker och
enbart Landstingets finansiering är inte tillräcklig för att tillgodose den externa kompetensen. Dessutom är kostnaden per deltagare hög och projektet
en engångsinsats där långsiktighet i verksamheten saknas.
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
 Norrbottens läns landsting avslår finansiering till projektet.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 20

Galleri Lillasyster
Dnr 3750-15

Ärendebeskrivning
Galleri Syster ansöker om bidrag på 250 000 kr till projektet Galleri Lillasyster
Bakgrund

Galleri Syster har byggt upp en ungdomsverksamhet under paraplyet Galleri
Lillasyster som under tre år fått medel från Allmänna Arvsfonden. Luleå
kommun och Norrbottens Läns Landsting har under den tiden bidragit ekonomiskt till verksamheten med 50 000 kr vardera. När detta treåriga projekt
är till ända ansöker Galleri Syster medel för den fortsatta verksamheten.
Genomförande

Projektets omfattning är 2016 års verksamhet. Syftet med Galleri Lillasysters verksamhet är att hitta och hjälpa konstintresserade ungdomar att vidareutbilda sig. Detta gör man genom nätverk och forum där unga konstnärer
kan känna sig välkomna, utbildningsinsatser och workshops samt ett mentorskapsprogram. Galleri Lillasyster utser själva en styrelse som planerar och
genomför aktiviter, vilket gör att unga själva är med och påverkar. Galleri
Lillasyster har unga mellan 13-25 år som primär målgrupp. Man vill även
rikta en del av sin verksamhet mot ensamkommande flyktingbarn. Galleri
Systers verksamhet vilar på en feministisk grund.
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Finansiering

Totalbudgeten för projektet är 650 000 kr. Luleå kommun bidrar med
100 000 kr till Galleri Lillasysters verksamhet. Övriga tilltänkta finansiärer
är Kulturrådet 200 000 kr och Facebook Luleå Data Center 100 000 kr.
Förväntade resultat av projektet

Att hitta konstnärliga unga och inspirera dessa att utveckla sitt intresse för att
i framtiden bli professionella konstnärer. Under åren har ett antal deltagare i
Galleri Lillasysters verksamhet gått vidare till högre konstnärlig utbildning
vilket man vill fortsätt stimulera till. Man vill även skapa möjligheter för
utflyttade konstnärer att komma tillbaka till länet och skapa en framtid i
Norrbotten.

Yttrande och förslag till beslut
Verksamheten i Galleri Lillasyster är väl förankrad i Norrbottens län och
man har på ett framgångsrikt sätt kunna stötta många unga konstnärer i länet,
speciellt genom mentorskapsprogrammet. Projektet överensstämmer väl med
mål 3 i Kulturplan för Norrbotten 2014-2016 Barn och unga ska erbjudas
ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i
länet samt mål 4 Den konstnärliga utvecklingen ska ha ett särskilt fokus och
hela länet ska få del av kultur i hög kvalitet. Konstområdet Bild- och formkonst är ett prioriterat utvecklingsområde i Kulturplan för Norrbotten 20142016.
Eftersom Galleri Syster erhåller verksamhetsbidrag från Norrbottens Läns
Landsting, där barn- och ungdomsverksamhet samt mentorskap ingår i uppdraget, kan inte hela det sökta bidraget bli aktuellt.
Den mesta verksamheten i Galleri Lillasyster har skett i Luleå, därför uppmuntras Galleri Syster att beakta länsperspektivet med det beviljade medlen
och redovisa det specifikt i slutredovisningen.
Mot ovanstående bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
1 Medel anvisas till Galleri Lillasysters regionala verksamhet ur Division
Kultur och Utbildnings anslag för kulturbidrag med 100 000 kr.
2 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
3 Eventuella förändringar i projektet ska ske i samråd med division Kultur
och utbildning
4 Projektets syfte ska bibehållas
5 Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet
erhållit stöd från Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska
användas. Logotyp hittas på www.nll.se/kultur
6 Delrapport med ekonomisk redovisning för år 1 ska lämnas senast tre
månader från delprojekttidens avslut. Om inte delrapport inkommer eller
det vid uppföljning mot lämnad rapport visar sig att projektet inte följt
angiven beskrivning kan återbetalning av stödet eller del därav bli aktuell.
7 Om projektet inte är avslutat inom tre månader från angiven sluttid eller
påbörjat inom tre månader från angiven starttid, måste beslutet om bidrag
omprövas
8 Projektet ska genomföras enligt de eventuella villkor som är förenade
med beslutet
9 Projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet samt ett genusoch mångfaldsperspektiv
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10 Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade
före den 31 maj nästkommande år betalas ej ut.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 21

Medfinansiering till den europeiska
deklarationen för jämställdhet för
regional tillväxt i Norrbotten
Dnr: 3983-15

Ärendebeskrivning
I den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten (Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020) framgår att jämställdhet ökar
tillväxten, attraktiviteten och innovationsförmågan i länet. Vidare framhålls
vikten av att kvinnors och mäns potential för entreprenörskap och företagande ska tas tillvara genom att skapa bättre möjligheter för att starta och
driva företag.
Winnet Norrbotten är ett regionalt resurscentrum som arbetar aktivt med
jämställdhet och kvalitet för ökad tillväxt. Winnet Norrbotten har bland annat samlat regionens aktörer i Politikernätverket för att lyfta upp att ”jämställdhet= tillväxt” på agendan i hela länet och kraftsamlat till ett konkret
regionalt sammanhållet och strategiskt jämställdhetsarbete. Nätverket har
bidragit till att alla kommuner i länet har antagit den europeiska deklarationen för jämställdhet, allmänt kallad CEMR-deklarationen. I deklarationen
uppmanas Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter
och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.
Projektet syftar till att vara ett stöd till alla kommuner i Norrbotten i strävan
att arbeta med tillväxtfrågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv med stöd i
den europeiska deklarationen för jämställdhet. Projektet ska utifrån en nulägesanalys bidra till kunskapshöjning för länets kommuner om hur genusstrukturer spelar stor roll i finansiärers arbetsprocesser, anbudsprocesser
och i hur verksamheter planeras och genomförs.
Projektets målgrupp är kommunledningar, kommunernas resurspersoner i
jämställdhet, näringslivs- tillväxtenheter, övriga nyckelpersoner som kommunerna själva utser samt Kommunförbundet Norrbotten.
Projektet har en total budget på 2 655 000 kr för projektperioden 2016-0101—2018-12-31. Winnet Norrbotten ansöker om en medfinansiering med
1 257 000 kr från landstinget. Samma belopp söks från länsstyrelsen i Norrbotten. Kommunförbundet i Norrbotten bidrar med egen arbetsinsats motsvarande 141 000 kronor.
Mål

 Projektet ska inhämta erfarenheter och behov från samtliga kommuner i
syfte att göra en nulägesanalys.
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 Projektet ska bidra till kunskapshöjning för samtliga kommuner om hur
genusstrukturer spelar stor roll i finansiärers arbetsprocesser och det finns
en risk att strukturer lever vidare och begränsar möjligheter till tillväxt
och konkurrenskraft i företag som drivs av kvinnor.
 Projektet ska i samarbete med näringslivs/tillväxtenhet genomföra en
jämställdhetsanalys av valt verksamhetsområde i syfte att sprida kunskap
om hur ojämställdhet kan upptäckas och åtgärdas.
 Projektet ska bidra till kunskap och utveckling av begreppet ”Jämställd
upphandling” genom att undersöka om det är möjligt utifrån dagens regelsystem och bidra till en vidareutveckling av begreppet genom att arbeta gemensamt med ett förslag på en modell för jämställd upphandling i
syfte att öka anbudsaktörerna.
 Projektet ska bidra till att Winnet Norrbotten blir en än mer känd aktör
som genom samverkan med fler aktörer från det civila samhället som i
sin tur kan formulera behov och bristande förutsättningar för företagande
främst bland kvinnor.
Huvudaktiviteter

 Del 1: Inventering
Förankring och kartläggning i kommunerna för att samla kunskap i vilket
sammahang jämställdhetsinsatsen ska verka i och identifiera nyckelpersoner
som ska medverka i projektet.
 Del 2: Genusstrukturernas påverkan på finansieringsprocesserna
Utbildning och processtöd till personal i kommunerna som kommer i kontakt
med finansiell resursfördelning till bland annat företag, organisationer och
föreningar.
 Del 3: Verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv
Utbildning, rådgivning och bidra med metoder som gör det möjligt att kartlägga och förändra en värksamhet med hjälp av ett jämställdhetsperspektiv.
 Del 4: Jämställd upphandling
Bygga upp komptens i länet kring vad jämställd upphandling är och om det
finns särskilda utmaningar i vår region med den näringslivsstruktur som
finns idag. En arbetsgrupp ska bildas som bland annat genomför inventering
av kunskap och erfarenhet hos kommunerna samt genomföra en konferens
och workshops.
Förväntade resultat

Förväntat resultat är att fördelning av offentliga resurser och upphandlingsförfarande skall vara jämställdhetsanalyserade processer som möjliggör jämställd upphandling och jämställd fördelning av offentlig finansiering.
Verksamhet efter projektperioden

Efter projektets slut skall jämställdhetsperspektivet vara en del av den ordinarie verksamheten och därmed förväntas resultatet (ökad jämställdhet) bli
varaktigt. Kommunernas arbete med deklarationen enligt CEMR är därmed
något som samtliga kommuner i Norrbotten skalla arbeta med hela tiden och
i alla verksamheter, med lagd budget och på så sätt skall projektets resultat
fortleva.
Jämställdhetsintegrering

Projektets verksamhet riktar sig till kvinnor och män som har till uppgift
eller intresse av att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv på jämställda
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villkor. Utgångspunkten för arbetet kommer att vara (förutom CEMR) jämställdhetspolitiska mål, genussystemet och jämställdhetsintegrering som
metod för ett varaktigt förändringsarbete.

Yttrande och förslag till beslut
I Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 framgår
att jämställdhet ökar tillväxten, attraktiviteten och innovationsförmågan i
länet. Jämställdhet bidrar till ekonomisk tillväxt genom att alla människors
kompetens och skaparkraft tillvaratas och främjas. Jämställdhetsperspektivet
förankras vidare i Norrbottens regionala handslingsplan för jämställd tillväxt
där det framhålls att målet är att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtområdet samt att få tillgång
till tillväxtresurser. I Kraftsamling 2011-2015 ansågs det inom jämställdhet
finnas begränsade stukturer och normer i Norrbotten som hindra människor
ifrån att utveckla sina förmågor och kapacitet fullt ut. Projektet vill verka för
ett normkritiskt förhållningssätt och mer jämställd tillväxt.
Kommunerna i Norrbotten har förbundit sig att arbeta enligt CEMRdeklarationen men har haft begränsade resurser i arbetet. Enligt Kommunförbundet Norrbotten efterfrågar länets kommuner stöd i arbetet med
CEMR-deklarationen. Projektet bör därför kunna fylla ett behov och verka
som en pådrivande och samlande funktion i länets jämställdhetsarbete.
Projektet har också som ambition att så långt det är möjligt använda sig av
den kompetens som redan finns i länet och lyfta fram goda exempel och
lägga grunden för samarbeten inom länet. Landstinget kommer att få möjligheter att följa arbetet och delta i aktiviteter kring framförallt jämställd upphandling.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Winnet Norrbotten medfinansiering
med 47,3 procent av stödberättigade bokförda nettokostnader eller maximalt 1 257 000 kr. Medfinansieringen gäller under förutsättning att övriga
finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel med
426 000 kr år 2016, 403 500 kr år 2017 och 427 500 år 2018.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
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Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L) till förmån för yrkande 2.

§ 22

Medfinansiering Norge till Norrbotten
Dnr 3861-15

Ärendebeskrivning
Norrbotten lyfts idag fram som en region där tillväxt och utveckling genereras på många ställen, såväl inom traditionella branscher som nya. Utländska
investerare ser Norrbotten som en intressant marknad med spännande objekt
att investera i.
De flesta av de internationella aktörerna känner inte till de förutsättningar
och möjligheter som finns i länet, till skillnad mot den generella uppfattningen i länet.
För att garantera att kommunerna och regionen som helhet förmår dra nytta
av de möjligheter och det intresse som finns, är det avgörande att finnas med
i internationella nätverk för att kunna nå de internationella investerare som är
intresserade av Norrbottens unika affärsmöjligheter.
Luleå Näringsliv AB söker medel till ett projekt som med hjälp av kontakt i
Norge, tillsammans med regionala partners, ska marknadsföra kommunerna
och regionens affärsmöjligheter utifrån ett bredare perspektiv, och skapa
kontakter mellan norrbottniska företag med ambitioner att växa och tänkbara
internationella/norska affärspartners.
Målgruppen är norska investerare och etablerare vilka ska identifieras och
bearbetas i noga utvalda branscher, där respektive kommun utgår från sina
unika förutsättningar
Projektet har en budget på 820 000 kr för projekttiden 2016-01-01 till 201612-31. Luleå Näringsliv AB ansöker om medfinansiering från landstinget
med 360 000 kr. Övriga finansiärer väntas vara Luleå kommun med 360 000
kr och Investeringar i Norrbotten AB med 50 000 kr. Luleå näringsliv AB
bidrar själva med 50 000 kr.
Projektets huvudaktiviteter

Upphandling av partnertjänst i Norge som under ett år ska bistå Investeringar
i Norrbotten och Luleå Näringsliv med kontakter med norska investerare och
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göra regionens attraktionskraft bättre känd i Norge. Arbetet sker med fokus
på sex definierade unika affärsmöjligheter; energi, gruvdrift, datacenter,
besöksnäring, samhällsomvandling och test i kallt klimat.
Den norske partner ska:
 Kartlägga och finna potentiella investerarmiljöer i Norge
 skapa affärsmöten mellan företag från Norrbotten och företag/investerare
i Norge
 via bearbetning av media beskriva Norrbotten som investeringsmöjlighet
och turistiskt besöksmål
 delta på/i lämpliga och relevanta affärs- och samhällsarenor
 göra analyser och ge råd gällande statliga relationer som främjar Norrbottens intressen, delvis kopplade till kommande politiska processer relaterade till transport- och gas
Mål

Ett långsiktigt mål är att projektet ska bidra till tillväxt i länets kommuner
genom fler internationella affärer och investeringar i Norrbotten. Ett kortsiktning mål är att norska investerare är identifierade och har börjat bearbetas.
Förväntat resultat

Ökad kännedom i Norge över Norrbottens unika affärsmöjligheter och tillväxtföretag (ökad attraktionsförmåga).
Starkare internationella nätverk och fler affärsmöjligheter att erbjuda internationella/norska affärspartners och investerare för länets näringsliv.
En samverkan har etablerats mellan kommuner och näringsliv med liknande
fokus kopplat till internationella/norska affärspartners och investerare.
Verksamhet efter projektperioden

Genom samverkan rörande investeringsfrämjande åtgärder kommer erfarenhet och kompetens att öka bland medverkande parter och kommuner.
Jämställdhetsintegrering i projektet

Projektet som målsättning att erbjuda attraktiva och dynamiska arbetsplatser,
fria från alla former av diskriminering, där kompetensen hos medarbetarna
tas tillvara oavsett etnisk eller religiös tillhörighet. Projektet ser ingen negativ påverkan på miljö, jämställdhet, mångfald.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet är nära knutet till önskade insatser inom ramen för den regionala
utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020. Regionen är i
stort behov av till fler internationella affärer för norra Sverige, och därigenom bidra till tillväxt i det framtida näringslivet.
Med hjälp av den upphandlad partnertjänst i Norge, kan Investeringar i
Norrbotten och EU-projektet Fler internationella affärer till Norrbotten, få in
fler affärsmöjligheter genom internationella/norska affärspartners och investerare för länets näringsliv. Invest in Norrbottens medverkan i projektet
säkerställer att hela länet kan ta del av satsningen.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
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1 Norrbottens läns landsting beviljar Luleå Näringsliv AB medfinansiering
till projektet Norge till Norrbotten 360 000 kr under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2016 med
360 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M), Lars-Åke Mukka (C) och
Jens Sundström (L):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS),
Doris Messner (NS), Mattias Karlsson (M), Lars-Åke Mukka (C) och Jens
Sundström (L) till förmån för yrkande 2.
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§ 23

Medfinansiering till
Social Empowerment in Rural Areas
(SEMPRE) - Coompanion Norrbotten
Dnr 153-16

Ärendebeskrivning
SEMPRE är ett treårigt projekt inom Interreg Baltic Sea Region som handlar
om att främja egenmakt (empowerment) för utsatta/missgynnade grupper på
landsbygden. Arbetet leds av Diakonie Schlesvig Holstein och Coompanion
Norrbotten är en av totalt 16 partners från Danmark, Estland, Finland, Lettland, Polen, Sverige och Tyskland.
Många landsbygdsområden i Östersjöområdet befinner sig i en nedåtgående
spiral, där nettoutflyttning och ekonomisk nedgång leder till en försämring
av tjänsteinfrastuktur och livsvalitet och vice versa. Utsatta grupper med låg
inkomst och annan utsatthet påverkas extra starkt av denna utveckling.
Syftet med projektet är att samverkansparterna ska utveckla, pröva och
sammanställa empowerment-verktyg som kan bidra till utveckling av den
sociala tjänstesektorn på landsbygden runt Östersjön. Verktygen ska bidra
till att individer i utanförskap stärker sina möjligheter till delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden.
Parterna i SEMPRE ska testa metoder för att stärka egenmakten i lokala
sammanhang genom att initiera och driva mikroprojekt i samverkan med
målgrupperna och utveckla deras entreprenöriella kompetens. Erfarenheterna
sammanställs i en "Empowerment Handbook". Parterna kommer också utveckla en ”Organisationsvägledning för Empowerment " samt leverera rekommendationer för beslutsfattarna i syfte att skapa mer gynnsamma socioekonomiska förhållanden på landsbygden som inkluderar en pålitlig, prisvärd och tillgänglig tjänsteinfrastruktur.
SEMPRE i Norrbotten

Coompanion Norrbotten kommer att driva mikroprojekt i Övertorneå och
Luleå där den sociala tjänstesektorn är primär målgrupp med bland annat
personal inom SFI (svenska för invandrare). Sekundär målgrupp är nyanlända som är en växande grupp och där många har svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Mikroprojekten avser skapa en samverkan mellan offentlighet och social ekonomi genom att tillsammans med den sekundära målgruppen utforma underlag för att stärka deras väg till arbete via kooperativt
och/eller socialt entreprenörskap.
Coompanion Norrbotten och Sunderby folkhögskola driver var sitt delprojekt i SEMPRE och ett lokalt samarbete kommer att skapas mellan dessa
organisationer och deras samarbetsparter (Kommunförbundet, Arbetsförmedlingen, Övertorneå Kommun SFI, Luleå Kommun SFI, Tornedalens
Folkhögskola, LTU med flera).
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Finansiering

Projektet har en inledningsfas mellan 2015-11-20—2016-02-29. Därefter
pågår projektet 2016-03-01—2019-02-28. Slutligen avslutas arbetet med en
tre månaders rapporteringsfas fram till 2019-05-31.
Coompanion Norrbotten har en projektbudget på 303 260 Euro (total budget
för hela SEMPRE är cirka 4,9 miljoner Euro). Från landstinget söks en medfinansiering med 37 908 Euro. Länsstyrelsen i Norrbotten medfinansierar
med motsvarande belopp. Resterande 75 procent av budgeten finansieras av
Interreg Baltic Sea Region.
Mål

 Ett empowerment-verktyg i form av socialt entreprenörskap för nyanlända har utvecklats och testats i Övertorneå och Luleå.
 Coompanion Norrbotten har bidragit till handboken där samtliga samverkansaktörers empowerment-verktyg har sammanställts.
 Ett forum för att utbyta erfarenheter och samtala kring empowerment av
individer i utanförskap har etablerats på lokal, regional och internationell
nivå.
 Coompanion Norrbotten har sammanställt samtliga deltagande länders
olika organisationsmöjligheter inkl. lagstiftning för social tjänsteutövning
i en för projektet gemensam “Roadmap”.
Huvudaktiviteter

 Driva mikroprojekt i Luleå och Övertorneå med kommuner och personal
inom SFI (svenska för invandrare).
 Ansvara för att transnationellt leda fokusområdet som rör organisatoriskt
lärande och titta på hur de olika ländernas organisatoriska förutsättningar
skapar olika möjligheter för utveckling av den sociala tjänstesektorn.
 Samverka i ett Regional Competence Network (RCG) tillsammans med
Sunderby Folkhögskolas delprojekt. En workshop i halvåret kommer att
genomföras.
 Bidra till och medverka i de projektgemensamma aktiviteterna som till
exempel statistik- och faktasammanställningen, empowermenthandboken och halvårsvisa transnationella seminarierna varav ett arrangeras tillsammans med Sunderby folkhögskola.
Förväntade resultat

Projektet förväntas stärka män och kvinnor med utländsk bakgrund och deras förutsättningar att tillsammans skapa sin egen arbetsplats via entreprenörskap. Modellen för nyanländas introduktion till kooperativt och socialt
företagande ska kunna spridas till andra kommuner i länet och Sverige. Arbetet ska också leda till att andra samverkande myndigheter, såsom Arbetsförmedlingen, får mer kunskap kring entreprenörskap och social ekonomi
och därmed ges förbättrade förutsättningar att erbjuda individer i utanförskap
fler möjligheter till sysselsättning, det vill säga att företagande är ett alternativ till anställning.
Samverkan i SEMPRE kan förväntas leda fram till ytterliga framtida samarbeten, både lokalt, regionalt och transnationellt.
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Verksamhet efter projektperioden

Ambitionen under projekttiden är att stärka individernas och gruppens möjligheter att skapa sin egen arbetsplats tillsammans i ett företag som kan vara
igång när projektet är slut.
Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet kommer att belysas i de SWOT-analyser som genomförs i projektets inledningsfas och vid framtagandet av utformningen av
empowerment-verktyget. I den etableringsanalys som genomförs inför framtagandet av en potentiell affärsidé ska det särskilt beaktas att idén ska vara
öppen och möjlig för såväl män som kvinnor.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet arbetar i enlighet med Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten
2020 med insatsområde Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
genom att stärka integrationen på arbetsmarknaden av nyanlända, samt insatsområde Strategiskt gränsöverskridande samarbete genom att utveckla
erfarenhetsutbyte och strategiskt samarbete över nationsgränserna. Det är
positivt att organisationer i länet hittar nya internationella samverkanspartners och skaffar sig erfarenhet av till exempel Östersjöprogrammet.
Innovationer inom den sociala sektorn kan skapa tillväxt och arbetstillfällen
på landsbygden i Östersjöområdet och göra landsbygden mer attraktiv att bo
och arbeta i. Dessutom är det av stort samhällsekonomiskt värde att utveckla
metoder där all arbetskrafts kompetens och kunnande tillvaratas i vårt län då
kompetensbrist ses på delar av arbetsmarknaden.
Förutom lärandet mellan deltagande länder/aktörer är samverkan och erfarenhetsutbyte på ett lokalt och regionalt plan en viktig del i projektet. Landstinget ser samverkan mellan Sunderby folkhögskola och Coompanion Norrbotten samt deras lokala samarbetsparter som ett stort mervärde i projektet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Coompanion Norrbotten medfinansiering med 12,5 procent av stödberättigade bokförda nettokostnader eller
maximalt 37 908 Euro. Medfinansieringen gäller under förutsättning att
övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel med 10 708 €
år 2016, 11 458 € år 2017, 11 083 € år 2018 och 4 659 € år 2019.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
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 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L) till förmån för yrkande 2.

§ 24

Medfinansiering till
Social Empowerment in Rural Areas
(SEMPRE) - Sunderby folkhögskola
Dnr 3314-15

Ärendebeskrivning
SEMPRE är ett treårigt projekt inom Interreg Baltic Sea Region som handlar
om att främja egenmakt (empowerment) för missgynnade grupper på landsbygden. Arbetet leds av Diakonie Schlesvig Holstein och Sunderby folkhögskola är en av totalt 16 partners från Danmark, Estland, Finland, Lettland,
Polen, Sverige och Tyskland.
Många landsbygdsområden i Östersjöområdet befinner sig i en nedåtgående
spiral, där nettoutflyttning och ekonomisk nedgång leder till en försämring
av tjänsteinfrastuktur och livsvalitet och vice versa. Utsatta grupper med låg
inkomst och annan utsatthet påverkas extra starkt av denna utveckling.
Syftet med projektet är att samverkansparterna ska utveckla, pröva och
sammanställa empowerment-verktyg som kan bidra till utveckling av den
sociala tjänstesektorn på landsbygden runt Östersjön. Verktygen ska bidra
till att individer i utanförskap stärker sina möjligheter till delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden.
Parterna i SEMPRE ska testa metoder för att stärka egenmakten i lokala
sammanhang genom att initiera och driva mikroprojekt i samverkan med
målgrupperna och utveckla deras entreprenöriella kompetens. Erfarenheterna
sammanställs i en "Empowerment Handbook". Parterna kommer också utveckla en ”Organisationsvägledning för Empowerment " samt leverera rekommendationer för beslutsfattarna i syfte att skapa mer gynnsamma socioekonomiska förhållanden på landsbygden som inkluderar en pålitlig, prisvärd och tillgänglig tjänsteinfrastruktur.
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SEMPRE i Norrbotten

Lokalt kommer Sunderby folkhögskola att bedriva mikroprojekt som riktas
till målgruppen unga som saknar utbildning och arbete och riskerar att bli
långtidarbetslösa. Många av dem har någon form av funktionsnedsättningar.
I projektet kommer verktyg för validering av målgruppen att testas och eventuellt modifieras. En modell för utvärdering av landsbygdsprojekt kommer
även att utvecklas och användas.
Coompanion Norbotten och Sunderby folkhögskola driver var sitt delprojekt
i SEMPRE och ett lokalt samarbete kommer att skapas mellan dessa organisationer och deras samarbetsparter (Kommunförbundet, Arbetsförmedlingen,
Övertorneå Kommun SFI, Luleå Kommun SFI, Tornedalens Folkhögskola,
LTU med flera).
Finansiering

Projektet har en inledningsfas mellan 2015-11-20—2016-02-29. Därefter
pågår projektet 2016-03-01—2019-02-28. Slutligen avslutas arbetet med en
tre månaders rapporteringsfas fram till 2019-05-31.
Sunderby folkhögskola har en projektbudget på 222 571 Euro (total budget
för hela SEMPRE är cirka 4,9 miljoner Euro). Från landstinget söks en medfinansiering med 27 821 Euro. Länsstyrelsen i Norrbotten medfinansierar
med motsvarande belopp. Resterande 75 procent av budgeten finansieras av
Interreg Baltic Sea Region.
Mål

Sunderby folkhögskola har målet att skapa verktyg som ger målgruppen
unga med bristfällig utbildning, och som står utanför arbetsmarknaden, verktyg att ta makten över sitt eget liv.
Huvudaktiviteter

Sunderby folkhögskola ska:
 Genomföra fem mikroprojekt som syftar till att mobilisera personer genom att visa på möjligheter till utbildning inom spelutveckling, socialt företagande med mera. Mikroprojekten genomförs som pilotstudier för att
testa nya idéer pågår upp till fyra månader.
 Kartlägga, behovsanpassa och testa möjliga valideringsinstrument. Fokus
läggs på möjligheterna att validera förmågor kopplat till intresseområden.
 Utveckla en modell med kriterier för utvärdering av landsbygdsprojekt
som ska prövas och utvecklas i samarbete med övriga projektpartners.
 Samverka i ett Regional Competence Network (RCG) tillsammans med
Coompanion Norrbottens delprojekt. En workshop i halvåret kommer att
genomföras.
 Bidra till och medverka i de projektgemensamma aktiviteterna som till
exempel statistik- och faktasammanställningen, empowermenthandboken och halvårsvisa transnationella seminarierna varav ett arrangeras tillsammans med Coompanion Norrbotten.
Förväntade resultat

Sunderby folkhögskola har i samverkan med övriga parter skapat verktyg för
att mobilisera unga personer på landsbygden i Luleå och Boden som har
svårt att finna arbete eller stannat i sin personliga utveckling. Det finns också
framarbetat valideringsinstrument som är generaliserbara och accepterade av
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övriga parter. Samt det finns ett professionellt nätverk med samverkande
parter.
Verksamhet efter projektperioden

Efter projektiden ska empowerment-verktygen och valideringsinstrumenten
används i ordinarie verksamhet.
Jämställdhetsintegrering

Projektet syftar till att mobilisera unga som är långtidsarbetslösa med bristfällig utbildning. För att nå unga kvinnor och män behöver metoderna anpassas. Det handlar om att skapa attraktiva mötesplatser och attraktivt innehåll
så att olika intressen kan mötas.

Yttrande och förslag till beslut
Projektet arbetar i enlighet med Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten
2020 med insatsområde Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
genom att stärka integrationen på arbetsmarknaden av unga lång ifrån arbetsmarknaden, samt insatsområde Strategiskt gränsöverskridande samarbete
genom att utveckla erfarenhetsutbyte och strategiskt samarbete över nationsgränserna. Det är positivt att organisationer i länet hittar nya internationella
samverkanspartners och skaffar sig erfarenhet av till exempel Östersjöprogrammet.
Innovationer inom den sociala sektorn kan skapa tillväxt och arbetstillfällen
på landsbygden i Östersjöområdet och göra landsbygden mer attraktiv att bo
och arbeta i. Dessutom är det av stort samhällsekonomiskt värde att utveckla
metoder där all arbetskrafts kompetens och kunnande tillvaratas i vårt län då
kompetensbrist ses på delar av arbetsmarknaden.
Förutom lärandet mellan deltagande länder/aktörer är samverkan och erfarenhetsutbyte på ett lokalt och regionalt plan en viktig del i projektet. Landstinget ser samverkan mellan Sunderby folkhögskola och Coompanion Norrbotten samt deras lokala samarbetsparter som ett stort mervärde i projektet.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar Sunderby folkhögskola medfinansiering med 12,5 procent av stödberättigade bokförda nettokostnader eller
maximalt 27 821Euro. Medfinansieringen gäller under förutsättning att
övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel med
9 399 € år 2016, 7 964 € år 2017, 6 918 € år 2018 och 3 541 € år 2019.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
----------------------------------------------------

36

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 27 JANUARI 2016

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L) till förmån för yrkande 2.

§ 25

Medfinansiering The Node Pole Boost
Dnr 4068-15

Ärendebeskrivning
North Sweden Datacenter Locations ABs (The Node Pole) ansöker om
finansiering till en satsning som syftar till att förstärka bolagets arbete med
att marknadsföra och sälja regionen för datacenteretableringar. Det innebär
en fortsatt utveckling av affärsmodell och erbjudanden till marknaden tillsammans med berörda aktörer.
I mars 2014 fastställdes en strategi för att skapa en världsledande teknikregion i Norrbotten för klimatsmarta effektiva datacenter. Syftet med strategin
är att genom strategisk samverkan nå visionen om minst 20 nya etableringar
av stora datacenter i norra Sverige fram till 2020 och samtidigt öka kunskapen om en helt ny industri. Det handlar om cirka 3000 nya arbetstillfällen
samt skatteintäkter.
Arbetet har hittills lett till nio etableringar i Norrbotten – två i Luleå (Facebook), fem i Boden (fyra*KNC Miner, en Hydro 66), ett i Piteå (Fortlax)
och forskningscentrat SICS i Luleå. Utvecklingen av regionens erbjudanden
med fler sajter måste fortsätta. The Node Pole behöver bearbeta nya kundsegment och redan etablerade kontakter och stärka marknadsföringen för att
synas i den tuffa konkurrens på internationella datacentermarknaden.
För att klara av detta behövs en nivåhöjning inom The Node Pole som idag
har tre anställda. Under ett års tid behövs en förstärkning med resurser för att
delta på mässor och evenemang samt ta fram ytterligare marknadsmaterial,
arbeta mer med fler kommuner och företag i Norrbotten samt utveckla affärsmodell och breddat ägande.
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Bolaget finansieras idag med ägarbidrag och bidrag från Vattenfall och har
en budget på 4 250 000 kr. Landstinget ägarbidrag är 750 000 kr. För att
klara de nya utmaningarna behöver bolaget ett tillskott på 4 500 000 kr. För
att klara nivåhöjningen ansöker bolaget om medfinansiering från landstinget
och länsstyrelsen om totalt 4 500 000 kr. Från landstinget söks 1 500 000 kr
och från länsstyrelsen 3 000 000 kr för perioden 2016-01-01—2016-12-31.
Syfte och mål

Projektets syfte är att kraftsamla resurser och möjliggöra en nivåhöjning för
att tillvarata regionens stora möjligheter att skapa fler datacenterinvesteringar. Projektet ska fortsätta att utveckla och utvidga regionens erbjudande med
hjälp av större kritisk massa, fler engagerade, fler erbjudanden/siter och mer
muskler att synas på den internationella marknaden. Och tillsammans med
involverade aktörer utveckla affärsmodellen och erbjudanden till marknaden.
Målet är att skapa förutsättningar för att under 2016 skapa minst ett bindande
avtal för påbörjad byggnation av datacenter samt generera minst fem skarpa
offertförfrågningar till regionen, dvs etableringsalternativ/sajter.
Projektets huvudaktiviteter

 Marknadsföring och försäljning; Lansera, besöka och presentera regionens investeringsmöjligheter till identifierade företag med datalagringsbehov. Erbjuda leveransklara siter, byggnader och lösningar till marknaden.
Utveckla samhandling med medlemsföretagen inom The Node Pole Alliance. Delta vid relevanta mässor och konferenser och samverka med
kommunernas leveransorganisationer och andra aktörer.
 Kommunikation: Stärka och vidareutveckla kommunikation och PR.
 Produktutveckling: Medverka till kontinuerlig affärsutveckling av investeringsmöjligheter (nya erbjudanden) i regionen. Bedriva aktiv omvärldsbevakning och samverka för förverkligandet av ambitionerna i den
regionala datacenterstrategin. Stödja fler kommuner i regionen som arbetar med att utveckla erbjudanden och skapar ett samarbete
Förväntat resultat

Projektet ska i förlängningen, genom ökad kunskap om vad som gör en plats
attraktiv för etablering, resultera i en stärkt marknadsföring av regionen för
fler investeringar samt att marknadsperspektivet tillförs arbetet med utformningen av nya erbjudanden. Målsättningen är att The Node Pole ska uppfatttas som den mest attraktiva och förberedda regionen i Europa vid valet av
lokalisering för nya datacenter.
Resultaten tas tillvara av verksamheten i The Node Pole och i kommunernas
leveransorganisationer i form av ökad kunskap om vad som krävs för att
attrahera fler datacenterinvesteringar till regionen.
Jämställdhetsintegrering, integration och mångfald i projektet

The Node Pole är medvetna om vikten av jämställdheten för både verksamheten, regionen och branschen. Datacenter, kan sorteras in under både ITbransch men kanske främst inom processindustri, som har en övervikt av
män. Ambition är att vara uppmärksam på detta och bidra till att skillnaderna
i samband med utvecklingsarbetet, jämnas ut. Branschen är i sin karaktär
global och präglas av mångfald. Internationella företag för med sig nya
kompetenser, nya människor med annan bakgrund och nya sätt att göra affärer på. Projektets ambition är att aktivt arbeta med att ta tillvara kompetens
med utländsk bakgrund. Allt detta är positivt för mångfalden i Norrbotten.
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Yttrande och förslag till beslut
Sälj- och marknadsarbetet via The Node Pole är en viktig pusselbit för att
den regionala datacenterstrategin ska kunna uppfyllas. Satsningen ligger
även i linje med den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i
Norrbotten 2020 och behovet av att näringslivet på ett bättre sätt kan tillvarata tillväxtpotentialen från en växande global efterfrågan på gröna och resurseffektiva lösningar.
De unika förutsättningarna i norra Sverige är tillgången till en stor mängd
förnyelsebar energi i form av ren vatten- och vindkraft. Elnätet är unikt i sin
stabilitet byggd för affärskritisk gruv-, stål- och pappersmassaindustri. Klimatet är kallt, vilket ger stora energi- och miljöbesparingarvid kylning av
dataservrar. Affärsmiljön är unik med vana från affärskritiska industrier
Att datacenter från globala bolag placeras i regionen är ett exempel på det,
och det är positivt att också företag i regionen kan leverera till dessa investeringar.
Satsning på datacenter har resulterat i en basverksamhet, goda projekt och
nio framgångsrika etableringar i länet med The Node Pole som den drivande
marknadsaktören. The Node Pole:s grundbemanning idag bygger på de
marknadsfaktorer som fanns vid bildandet 2011/2012 och det finns ett behov
av att öka bolagets kapacitet.
Med denna satsning säkerställs resurser för att möta marknadens ökade intresse och behov.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting beviljar North Sweden Datacenter Locations
AB (The Node Pole) 1 500 000 kr för perioden 2016-01-01—2016-12-31
under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntat resultat
kan uppnås.
2 Medlen anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsmedel för 2016 med
1 500 000 kr.
3 Erhållna bidrag ska redovisas i samband med att bidraget rekvireras.
4 I all annonsering och övrig marknadsföring ska anges att projektet genomförs med stöd av Norrbottens läns landsting. Landstingets logotyp
ska användas.
5 Lägesrapporter skall kontinuerligt redovisas samt att slutredovisning ska
göras senast tre månader efter avslutat projekt.
6 Eventuell avvikelse från projektplan ska rapporteras till Norrbottens läns
landsting. Då beviljade projekt inte genomförs enligt plan kan projektägare bli återbetalningsskyldig.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L):
 Beslutsförslaget avslås.
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Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Mattias Karlsson (M) och Jens Sundström (L) till förmån för yrkande 2.

§ 26

Reviderad bolagsordning för
Norrbottens Energikontor AB
Dnr 43-16

Ärendebeskrivning
Bolagets styrelse föreslår ett namnbyte från Norrbottens Energikontor AB
till Energikontor Norr AB. Detta för att bättre spegla bolagets verksamhet
geografiskt och för att vara i linje med hur flera andra energikontor namnges.
Förslaget har godkänts av ägarrepresentanter vid bolagets ägarsamråd den 17
mars 2015 och vid årsstämman den 30 april 2015.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige

Av 18 § i bolagsordningen framgår att bolagsordningen inte får ändras utan
godkännande av ägarnas fullmäktige.
Namnändringen måste registreras vid Bolagsverket och för att Bolagsverket
ska bevilja detta kommer de, utifrån 18 § i bolagsordningen, att kräva att
beslut från fullmäktige bifogas för att namnbytet ska godkännas.
Beslut om namnändringen måste därmed godkännas av respektive ägares
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Bolagsordningen är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att fatta följande beslut
1 Godkänna bolagsordningen för Energikontor Norr AB.
2 Aktieägaravtalet uppdateras med det nya bolagsnamnet.
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§ 27

Samarbetsavtal för North Sweden
European Office
Dnr 337-16

Ärendebeskrivning
North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens gemensamma kontor i Bryssel med uppgift att vara en direktlänk till EU. Målet
med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera på EU-arenan genom att påverka
och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet.
Verksamheten startade 1997 och är ett samarbetsprojekt mellan elva parter:
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet Norrbotten, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Luleå
tekniska universitet, Umeå Universitet, Västerbottens Handelskammare,
Norrbottens Handelskammare, Företagarna Västerbotten och Företagarna
Norrbotten.
Verksamheten regleras av samarbetsavtalet. Den nuvarande projektperioden
löper ut 2016-12-31 och samarbetsavtalet behöver förnyas.
Samarbetsavtal och finansiering

Samarbetsavtalet reglerar hur verksamheten ska styras, ledas och finansieras.
Även fortsättningsvis ska verksamheten vara Brysselbaserad och ledas av en
direktör som utses av styrelsen. Styrelsen består av en representant per part
och arbetar utifrån de ramar som ägarrådet fastställer i form av direktiv eller
anvisningar. Ägarrådet består av en representant från varje part. Direktiv
fastställs årligen på ägarmötet.
Finansieringen fastställs i samarbetsavtalet och föreslås se ut enligt följande:
Part

Finansiering i SEK per verksamhetsår
(2017 års värde)
1 700 000
1 035 000
1 035 000
1 180 000
1 035 000
145 000
145 000
30 000

Region Västerbotten
Kommunförbundet Norrbotten
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Norrbottens Läns Landsting
Västerbottens Läns Landsting
Umeå Universitet och
Luleå Tekniska Universitet
Handelskamrarna och Företagarna i Norrbotten och Västerbotten vardera

Länsstyrelsen i Västerbotten är inte en part men har i ett letter-of-intent till
Region Västerbotten förbundit sig att medverka i North Swedens verksamhet
med 520 000 kr per år under projektperioden.
Förändringar i avtalet

Förändringar i detta avtal jämfört med tidigare samarbetsavtal är avtalstiden
och en årlig indexuppräkning av finansieringen.
Avtalstiden/projektperioden föreslås bli sju år 2017-2023. Från start har den
varit fem år men vid den senaste genomlysningen av verksamheten som
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skedde inför avslut av projektperioden 2009-2013 konstaterades behovet av
att vara i fas med EU:s budget- och programperioder. Därmed beslutade
ägarsamrådet 2013 om en treårig projektperiod 2014-2016 för att sedan gå
över till längre projektperioden om sju år.
För att möjliggöra en bibehållen ambitionsnivå och bemanning av North
Sweden European Office föreslås i det nya avtalet en indexuppräkning av
den årliga finansieringen för varje part med motsvarande allmänna lönekostnadsökningar. Uppräkningen inför nästkommande verksamhetsår ska baseras
på den lönekostnadsutveckling som fastslås utifrån omräknat arbetskostnadsindex för det så kallade omräkningstalet för löner i den av regeringen till
riksdagens varje år framlagda vårbudgetpropositionen.
Detta gäller från år 2018. Tidigare har ingen indexuppräkning gjorts.

Yttrande och förslag till beslut
Den verksamhet som bedrivs vid North Sweden European Office är till nytta
för Norrbotten och Västerbotten då den ger påverkansmöjligheter i EUfrågor som är viktiga för att länen ska ha de bästa förutsättningarna för utvecklingen. Den verksamhetsändring som gjordes förra projektperioden och
som innebar full Brysselbasering och fokus på policypåverkan har gett verksamheten ett tydligare fokus. North Sweden är också en viktig aktör i de fyra
nordligaste länens samverkan i EU frågor som sker inom ramen för nätverket
Europaforum Norra Sveriges arbete.
North Sweden European Office är ett långsiktigt samarbete och arbetet
kommer att underlättas när den nya projektperioden följer EU:s cykler med
brytpunkt under första halvan av EU:s budget- och programperioder.
Förslaget med indexuppräkning av projektfinansieringen gör det möjligt för
verksamheten att hålla fast vid den eftersträvade ambitionsnivån och bemanning som lagts fast. Landstinget finansierar North Sweden European Office
med 1180 000 kr per år under projektperioden 2014-2016, det vill säga ingångsvärdet för den nya projektperioden är det samma.
Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut
1 Norrbottens läns landsting antar förslag till samarbetsavtal för North
Sweden European Office projektperioden 2017-2023.
2 Landstingsstyrelsens ordförande representerar landstinget i ägarrådet och
chefen för regional utveckling representerar landstinget i styrelsen.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 28

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 5-16

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige.
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Beslut
Landstingsstyrelsen överlämnar rapporten till landstingsfullmäktiges sammanträde den 24 februari.

§ 29

Val av ersättare till
Viltförvaltningsdelegationen
Dnr 12-16

Ärendebeskrivning
Jenny Ahlman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.

Förslag till beslut
1 Avsägelsen godkänns.
2 Till ny ersättare utses Elisabeth Lindberg (S)

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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