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§ 134

Val av protokolljusterare
Ledamoten Mattias Karlsson (M) utses till att jämte ordföranden justera
protokollet.

§ 135

Slutlig föredragningslista
Slutlig föredragningslista för sammanträdet fastställs.

§ 136

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 137

Återremitterat ärende:
Deltagande i förberedelsearbetet
för regionbildning
Dnr 2641-16

Ärendebeskrivning
Indelningskommittén presenterade den 9 mars ett diskussionsunderlag i form
av en karta. Den 31 mars lämnade Indelningskommittén besked i en promemoria kallad ”Sammanfattning efter första omgången av sonderande samtal”.
Indelningskommitténs slutsatser: ”Utifrån de sonderande samtal som vi nu
har slutfört drar vi slutsatsen att det finns stöd för vårt förslag till länsindelning för landet som helhet. Det förslag till indelning av Sverige som vi presenterade den 9 mars kommer därför att vara utgångspunkten för kommitténs
kommande betänkanden. Vi gör också bedömningen att det finns förutsättningar att genomföra flera förändringar per den 1 januari 2019. Därför går vi
nu vidare i processen att ta fram ett delbetänkande till den 30 juni 2016. Vi
genomför nu en andra samtalsrunda i syfte att konkretisera utformningen av
en ny regional samhällsorganisation och ta fram förslag till delbetänkandet i
juni.”
En regionbildning kräver betydande förberedelser såväl inom politikområden
som vad gäller förberedelser för regionens praktiska funktionalitet. Diskussionen om hur förberedelsearbetet ska organiseras behöver därför ske under
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våren 2016 med målsättning att skapa förutsättningar för att en projektorganisation kan börja sitt arbete efter sommaren 2016 om ett delbetänkande
presenterats 30 juni.
Mot den bakgrunden har Norrlandstingens Regionförbunds direktion beslutat
rekommendera landstingen (NRF 19 april 2016, § 33):
 att erbjuda politiska partier i de fyra nordligaste länen att medverka i en
samverkansorganisation för insyn och dialog kring förberedelsearbetet för
regionbildning 2019.
 att besluta om finansiering av projektorganisationen enligt befolkningsfördelning.
Beskrivning av samverkansorganisationen
Av beslutsunderlaget från NRF framgår följande angående samverkansorganisationen:
Norrlandstingens regionförbund utgör plattform och koordinerande funktion
för utrednings-/förberedelsearbetet. Förbundsordningen medger inga beslut i
denna typ av frågor, men det är inte heller avsikten med det förberedande
arbetet. Det är en kartläggnings- och beredningsprocess för indelningsdelegerade som fr o m 2018 kommer att kunna fatta beslut för den nya regionens
räkning.
Styrgrupp

En styrgrupp ska finnas och bestå av 27 ledamöter. Styrgruppens främsta
uppgift är att svara för insyn och förankring. Styrgruppens uppdrag är att
följa och överblicka kartläggnings- och förberedelsearbetet, att ge synpunkter på underlag som presenteras och att kontinuerligt informera och
återkoppla till sina egna organisationer.
Representation i styrgruppen

Socialdemokraterna har 8 platser i styrgruppen, Moderaterna, Vänsterpartiet
och Centerpartiet har 3 platser vardera och Norrbottens sjukvårdsparti, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har 2
platser vardera. Partierna erbjuds att utse representanter till styrgruppen
enligt fördelning ovan. Representanterna ska utses bland partiernas representanter i landstings-/eller kommunfullmäktige.
Respektive organisation ansvarar för arvoden och omkostnader för sina ledamöters deltagande.
Arbetsgrupper

Det ska också finnas fyra politiska arbetsgrupper med 20 ledamöter i varje
grupp: Samverkan kommuner-region, Regional utveckling, Infrastruktur och
kultur, Trafik. Frågan om den slutliga indelningen i arbetsgrupper och direktiv för dessa kommer att bedömas vid styrgruppens första sammanträde.
Representation i arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna ska bestå av 5 förtroendevalda från varje län, vilket innebär
att varje grupp kommer att bestå av 20 förtroendevalda. Varje län ska totalt
utse 20 förtroendevalda (från kommun/eller landsting).
Ramverket för det, bör vara valresultat från 2014 års val i landstings
/regionval och eventuella valsamverkan inom länen.
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Projektorganisation

Förutom de arbetsgrupper som utses för politikområden finns omfattande
behov av förberedelsearbete i administrativa sakfrågor. En projektorganisation är föreslagen under ledning av den politiska styrgruppen. Landstingsdirektörerna utgör beredningsgrupp för ärenden som skall presenteras för styrgruppen.
Projektorganisationen ska bestå av projektledare 100 procent, projektsekreterare 100 procent, kommunikatör 50 procent till en beräknad kostnad med
3 588 000 kr/år. Fördelning mellan landstingen och region Jämtland Härjedalen ger utifrån befolkningsandelar en årskostnad för Norrbottens läns
landsting med 1 013 315 kr.

Styrelsens beslut
1 De politiska partierna representerade i Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen inbjuds att nominera ledamöter till styrgrupp för regionbildningen, totalt 27 ledamöter. Beslutet gäller under förutsättning att
landstingsfullmäktige beslutar om deltagande i förberedelsearbetet.
2 De politiska partierna representerade i Norrbottens läns landsting inbjuds
att också nominera 5 ledamöter till fyra arbetsgrupper, dvs totalt 20 ledamöter. Beslutet gäller under förutsättning att landstingfullmäktige beslutar om deltagande i förberedelsearbetet.
3 Landstingsdirektören får i uppdrag att organisera tjänstemannadeltagande
i förberedelsearbetet.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
4 Norrbottens läns landsting deltar i projekt för förberedelsearbetet för regionbildning enligt förslag från Norrlandstingens regionförbund (NRF 19
april 2016, § 33)
5 Ledamöter och ersättare utsedda av Norrbottens läns landsting i styrgrupp
och arbetsgrupper ersätts av landstinget. Förtroendevalda med mindre än
40 procent av fast arvode från Norrbottens läns landsting eller någon av
Norrbottens kommuner får arvode enligt Kommittéförordning
(1998:1474). Därutöver utbetalas ersättning enligt landstingets regler för
ersättning till förtroendevalda.
6 Kostnaderna för projektorganisationen finansieras inom anslaget för
landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter för år 2016.
7 Val av ledamöter till styrgruppen och arbetsgrupperna delegeras till
landstingsstyrelsen.
----------------------------------------------------

Ärendets behandling i landstingsfullmäktige
den 21-22 juni 2016
Yrkande 1

Maria Stenberg (S), Anders Öberg (S), Leif Bogren (S), Lennart Thörnlund
(S), Glenn Berggård (V), Anna Hövenmark (V), Kristina Nilsson (V),
Agneta Granström (MP), och Lars-Åke Mukka (C):
 Beslutsförslaget bifalls.
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Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS), Holger Videkull (NS), Mattias Karlsson (M), Jens
Sundström (L), Erik Lundström (L), Ylva Mjärdell (L) och Magnus Häggblad (SD):
 Beslutsförslaget avslås.
Yrkande 3

Jens Sundström (L) och Kenneth Backgård (NS):
 Ärendet återremitteras med följande motivering:
Ärendet återremitteras för att utreda om förberedelsearbetet kan organiseras inom befintlig organisation utan att tillskjuta särskilda projektmedel.
Det finns också skäl att avvakta utslag i förvaltningsrätten om lagligheten
i NRF:s beslut om att rekommendera landstinget att starta förberedelsearbetet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås.
Votering begärs.
Votering

Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för att ärendet ska avgöras idag och
nej-röst för att ärendet ska avgöras senare.
Omröstningsresultat

Med 40 ja-röster och 31 nej-röster återremitteras ärendet.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Maria Stenberg (S)
Lars U Granberg (S)
Sven Holmqvist (S)
Leif Bogren (S)
Erkki Haarala (S)
Bente Moen Åkerholm(S)
Thor Viklund (S)
Britt-Marie Vikström (S)
Lennart Åström (S)
Per-Erik Muskos (S)
Anita Gustavsson (S)
Ruschadaporn Lindmark (S)
Bengt Westman (S)
Daniel Persson (S)
Jan Sydberg (S)
Emme-Lie Spegel (S)
Erika Sundström (S)
Gustav Uusihannu (S)
Evelina Edenbrink (S)
Lennart Thörnlund (S)
Anders Öberg (S)
Lennart Holm (S)
Eivy Blomdahl (S)
Agneta Lipkin (S)
Sten Nylén (S)

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Avstår

Frånv
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Ledamot
Maivor Johansson (S)
Elisabeth Lindberg (S)
Kenneth Backgård (NS)
Lennart Ojanlatva (NS)
Anders Bohm (NS)
Margareta Dahlén (NS)
Terese Falk-Carolin (NS)
Jörgen Afvander (NS)
Holger Videkull (NS)
Anders Sundström (NS)
Erika Sjöö (NS)
Anna Scott (NS)
Karin Andersson (NS)
Sören Sidér (NS)
Doris Messner (NS)
Johnny Åström (NS)
Erkki Bergman (NS)
Dan Ankarholm (NS)
Margareta Henricsson (NS)
Bo Ek (NS)
Bernt Nordgren (NS)
Mattias Karlsson (M)
Gunilla Wallsten (M)
Bo Hultin (M)
Roland Nordin(M)
Monica Nordvall Hedström (M)
Birgit Meier-Thurborg (M)
Glenn Berggård (V)
Elisabeth Bramfeldt (V)
Anna Hövenmark (V)
Christina Snell-Lumio (V)
Kristina Nilsson (V)
Ingmari Åberg (V)
Kristina Bäckström (C)
Nils-Olov Lindfors (C)
Kurt-Åke Andersson (C)
Lars-Åke Mukka (C)
Jens Sundström (L)
Erik Lundström (L)
Ylva Mjärdell (L)
Agneta Granström (MP)
Mats Dahlberg (MP)
Catarina Ask (MP)
Magnus Häggblad (SD)
Susanne Ström (SD)
Carita Elfving (SD)
Summa

Ja
x
x

Nej

Avstår

Frånv

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

40

x
x
x
31

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

Beslut
Ärendet återremitteras.
---------------------------------------------------
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Beredning med anledning av återremiss
Förvaltningsrätten i Umeå har den 9 juni 2016 avslagit yrkandet om inhibition då det inte framkommit skäl för att besluta om inhibition av det överklagade beslutet. Det föreligger således inte något verkställighetsförbud för
aktuellt beslut. Något hinder för att fortsätta förberedelsearbetet finns därmed inte.
En regionbildning kräver betydande förberedelser. En sammanslagning av
fyra landsting är att likna vid en stor företagsfusion (i detta fall handlar det
om 27 000 anställda, 12 sjukhus, drygt 130 hälsocentraler i 44 kommuner).
Den tilltänkta projektorganisationen är slimmad och arbetet kommer huvudsakligen att ske med befintliga personella resurser. Dock kräver ett så omfattande arbete en separat projektledning.
Kostnaderna för detta projekt är i paritet med de kostnader som gällde för
arbetet med Norrstyrelsen under åren 2008-2009.

Förslag till beslut
Mot den bakgrunden lämnar landstingsstyrelsen ett likalydande svar på som
vid sammanträdet den 21 juni 2016.
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
1 Norrbottens läns landsting deltar i projekt för förberedelsearbetet för regionbildning enligt förslag från Norrlandstingens regionförbund (NRF 19
april 2016, § 33).
2 Ledamöter och ersättare utsedda av Norrbottens läns landsting i styrgrupp
och arbetsgrupper ersätts av landstinget. Förtroendevalda med mindre än
40 procent av fast arvode från Norrbottens läns landsting eller någon av
Norrbottens kommuner får arvode enligt Kommittéförordning
(1998:1474). Därutöver utbetalas ersättning enligt landstingets regler för
ersättning till förtroendevalda.
3 Kostnaderna för projektorganisationen finansieras inom anslaget för
landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter för år 2016.
4 Val av ledamöter till styrgruppen och arbetsgrupperna delegeras till
landstingsstyrelsen.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Maria Stenberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS) och Mattias Karlsson (M):
 Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
----------------------------------------------------
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Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Kenneth Backgård (NS), Dan Ankarholm (NS), Johnny Åström (NS),
Doris Messner (NS), Mattias Karlsson (M) och Monica Nordvall Hedström
(M) till förmån för yrkande 2.

§ 138

Återremitterat ärende:
Ändringar i regelverk för avgifter
Dnr 2642-16

Ärendebeskrivning
Landstinget har möjlighet att finansiera sin verksamhet med avgifter. Inga
lokala avgifter får finnas utan avgifterna ska fastställas av fullmäktige. I
landstinget finns beslut om Regelverk gällande avgifter. Fastställda avgifter
tillsammans med de nationella reglerna, sammanställs i ”Avgiftshandboken”
där tillämpningsanvisningar och rutinbeskrivningar finns.

Förslag till förändring
Nedan anges förslag på tillägg i regelverket för avgifter:
 Avgiften för sjukvårdande behandling ska endast uttas på besök på akutmottagningen eller samlokaliserad jour detta pga. systemstöd saknas för
att utta avgift för ambulans på andra enheter.
 Personliga assistenter till patienter som är inlagd i slutenvården betalar
som anhörig/följeslagare utan läkarintyg, i eget rum 500 kr när de bor på
patienthotellet. Det finns inget beslut sedan tidigare vad dessa ska betala.
 Anhöriga till patienter där det anses att anhöriga behöver vara med patienten i vården betalar 250 kr, som exempelvis palliativ vård när de bor på
patienthotellet. Det finns inget beslut sedan tidigare vad dessa ska betala.
 Anställda personer åt Norrbottens läns landstings betalar 500 kr när de är
i tjänst och bor på patienthotellet. Det finns inget beslut sedan tidigare
gällande detta.
Nationellt beslutade avgiftsförändringar
Glasögonbidrag

En ny lydelse har införts i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vilket innebär att bidrag ska lämnas för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till
barn och unga i åldern 8–19 år. Bidrag ska ges till och med det år då barnet
fyller nitton år. Bidraget ska uppgå till minst 800 kr. Syftet med bidraget är
att alla barn och unga, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, ska ges de
bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på sina
egna villkor såväl i skolan som på fritiden. Landstinget ersätts enligt den
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kommunala finansieringsprincipen. Bidraget föreslås i Norrbottens läns
landsting uppgå till 800 kr per år.
Screening för mammografi

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet med
förslaget att göra screening med mammografi avgiftsfri är att öka deltagandet i screeningen. Ett högre deltagande kan minska dödligheten i bröstcancer
och tvingande regler bidrar till att vård erbjuds på lika villkor i hela landet.
Avgiftsfriheten för mammografi beräknas träda i kraft 1 juli 2016.

Styrelsens förslag till beslut
Följande tillägg till regler för avgifter införs:
1 Avgift för sjukvårdande behandling i ambulans ska endast tas ut vid besök på akutmottagningen eller samlokaliserad jour.
2 Personliga assistenter till patienter som är inlagd i slutenvården betalar
som anhörig/följeslagare utan läkarintyg, i eget rum 500 kr per dygn när
de bor på patienthotellet.
3 Anhöriga till patienter där det anses att anhöriga behöver vara med patienten i vården betalar 250 kr per dygn när de bor på patienthotellet.
4 Landstingsanställda betalar 500 kr per dygn när de är i tjänst och bor på
patienthotellet.
5 Bidrag till glasögon eller kontaktlinser för barn och unga uppgår till 800
kronor per år.
6 Mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år ska vara avgiftsfri. Beslutet
gäller under förutsättning att regeringen beslutar om att avgiftsfri mammografi att ska träda i kraft 1 juli 2016.
----------------------------------------------------

Ärendets behandling i landstingsfullmäktige
den 21-22 juni 2016
Yrkande 1

Anders Öberg (S):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Johnny Åström (NS):
 Punkt 1 i beslutsförslaget avslås.
Yrkande 3

Johnny Åström (NS):
 Personliga assistenter tillförs beslutspunkten.
Yrkande 4

Lars-Åke Mukka (C) och Nils-Olov Lindfors (C):
 Punkt 3 och 4 i beslutsförslaget avslås.
Yrkande 5

Lars-Åke Mukka (C):
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 Ärendet återremitteras med följande motivering:
Centerpartiet yrkar återremiss på hela ärendet för att tydliggöra konsekvenserna av förslagen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det antas.
----------------------------------------------------

Beslut
Ärendet återremitteras.
----------------------------------------------------

Beredning med anledning av återremiss
För att omfatta avgiften för sjukvårdande behandling i ambulans på andra
mottagningar än akuten samt samlokaliserad jour krävs tekniska förutsättningar och utveckling av IT-stöd. Faktureringen måste kunna fungera oavsett
vart patienten transporterats, den måste även kunna ta hänsyn till olika avgifter för debitering av hemlandsting för utomlänspatienter, olika avgiftstyper
beroende på vilken åtgärd eller yrkeskategori som träffar patienten (gäller
främst utomlänspatienter), olika avgiftstyper för asylsökande med mera. Det
måste tekniskt säkerställas att avgiftshanteringen kan ta hänsyn till frikortsberäkning och regionala prislistan (som utgör underlag för debitering av
utomlänspatienter) med så liten insats från vårdverksamheten som möjligt.
Avgiften för sjukvårdande behandling ska därför endast uttas på besök på
akutmottagningen eller samlokaliserad jour eftersom det idag saknas systemstöd för att utta avgift för ambulans på andra enheter.
En person som arbetar som personlig assistent där arbetsgivaren betalar avgiften betalar 500kr i avgift på hotellet. Anhöriga till patienter, där det anses
att anhöriga behöver vara med patienten i vården, betalar 250 kr när de bor
på patienthotellet. En person som bor på hotellet kan vara både anhörig och
personlig assistent. Om personen är i tjänst när denne bor på hotellet och
arbetsgivaren betalar avgiften för boendet så är avgiften 500 kr.
För Landstingsanställda som är i tjänst och bor på patienthotellet är det verksamheten som betalar avgiften för dessa. Det är alltså inget den enskilde
själv betalar och därför inget som den enskilde behöver förmånbeskattas för.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta:
Följande tillägg till regler för avgifter införs:
1 Avgift för sjukvårdande behandling i ambulans ska endast tas ut vid besök på akutmottagningen eller samlokaliserad jour.
2 Personliga assistenter till patienter som är inlagd i slutenvården betalar
som anhörig/följeslagare utan läkarintyg, i eget rum 500 kr per dygn när
de bor på patienthotellet.
3 Anhöriga till patienter där det anses att anhöriga behöver vara med patienten i vården, eller där anhörig saknas, annan person i dess ställe, betalar
250 kr per dygn när de bor på patienthotellet.
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4 Landstingsanställda betalar 500 kr per dygn när de är i tjänst och bor på
patienthotellet.
5 Bidrag till glasögon eller kontaktlinser för barn och unga uppgår till 800
kronor per år.
6 Mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år ska vara avgiftsfri. Beslutet
gäller under förutsättning att regeringen beslutar om att avgiftsfri mammografi att ska träda i kraft 1 juli 2016.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 139

Ändring i landstingsstyrelsens
sammanträdesplan 2016
Dnr 2954-16

Ärendebeskrivning
Följande ändring föreslås i den tidigare fastställda planen:
Landstingsstyrelsen kallas till extra sammanträde den 23 augusti 2016 kl
15.00 för val av ledamöter i styr- och arbetsgrupper i samverkansorganisationen kring förberedelsearbetet för regionbildning.

Förslag till beslut
1 Extra sammanträde fastställs till den 23 augusti 2016 kl 15.00.
2 Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige beslutar om deltagande
i förberedelsearbetet för regionbildning.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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