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§ 60

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

§ 61

Slutlig föredragningslista
Föredragningslistan fastställs efter komplettering med ärendet Komplettering
av styrelsens delegering av beslutanderätt.

§ 62

Närvarorätt
Beslutas att dagens sammanträde ska vara offentligt med undantag för behandlingen av ärendet Avtal om tvätt- och textiltjänster.

§ 63

Förberedelser för införande av
valfrihetssystem i primärvården
Dnr 827-09

Ärendebeskrivning
Riksdagen har nyligen antagit lagen om införande av valfrihetssystem i primärvården, som grundar sig på regeringens proposition 2008/09:74. Den nya
lagen träder i kraft den 1 januari 2010 och innebär ett obligatoriskt krav för
landstingen att senast den 1 januari 2010 införa valfrihetssystem med tilllämpning av lagen om valfrihetssystem, (LOV: SFS 2008:962). I stark sammanfattning innebär de nya bestämmelserna att patienten fritt kan välja
vårdgivare inom primärvården, att landstinget fastställer uppdragets innehåll
i valfrihetssystemet, att ersättningen följer patientens val och att det blir fritt
för de vårdgivare som uppfyller de av landstingen ställda kraven att etablera
sig i valfrihetssystemet.
Riksdagen införde nyligen nya regler i lagarna om läkarvårdsersättning
(LOL, SFS 1993:1651) och sjukgymnastersättning (LOS, SFS 1993:1652). I
korthet innebär lagändringarna att det under vissa förutsättningar blir möjligt
för privata läkare och sjukgymnaster som är verksamma med ersättning enligt de nationella taxorna avseende läkarvård och sjukgymnastikersättning att
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överlåta sin verksamhet till en ny vårdgivare med offentlig ersättning. De
nya reglerna träder i kraft den 1 april 2009.
De nya reglerna i LOL och LOS har viktiga kopplingar till den av riksdagen
nyligen antagna lagen om införande av valfrihetssystem i primärvården. Enligt 5e§ lagen i LOL och LOS kan en vårdgivare inte tilldelas ett samverkansavtal om den tillträdande vårdgivaren har, eller kan få, offentlig ersättning för sina hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för valfrihetssystemet.
Vid den tidpunkt då förändringarna i LOL och LOS träder i kraft finns det
inget beslut i landstinget om vilka specialiteter som inte kan ingå i ett valfrihetssystem. Samtidigt med att de nya reglerna i LOL och LOS träder i kraft
upphör kravet i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på att den fasta läkarkontakten inom primärvården ska vara en läkare med specialistkompetens i allmänmedicin. Det ger möjlighet att vidga kretsen av kompetenser som kan
vara verksamma inom ramen för ett valfrihetssystem inom primärvården.
Därmed uppstår följande konsekvens i de landsting som inte ännu har etablerat ett valfrihetssystem enligt LOV. När en ansökan från en privatpraktiserande läkare eller sjukgymnast om en ersättningsetablering prövas måste
landstinget konstatera att det inte finns något beslut som säger att den sökande inte kan ingå i ett sådant system. Landstingets måste därför avslå ansökan, en regel som landstinget inte kan göra undantag från.
När villkoren för valfrihetssystemet klarlagts kan bedömningen bli en annan
under förutsättning att landstinget då väljer att ange vilka specialistkompetenser som får ingå i valfrihetssystemet. Etableringar inom specialiteter som
inte får ingå i ett valfrihetssystem kan då överlåtas. Om landstinget inte anger några begräsningar av vilka specialiteter som kan ingå i ett valfrihetssystem kan inga överlåtelser ske även fortsättningsvis.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen konstaterar inledningsvis att landstinget ännu inte har
tagit ställning till grunderna för eller innehållet i ett valfrihetssystem i Norrbotten. Styrelsen kommer att lägga fram förslag till landstingsfullmäktige i
detta avseende preliminärt i juni månad år 2009.
Trots det anser landstingsstyrelsen att det, mot bakgrund av kraven i den redovisade lagstiftningen som landstinget är skyldig att följa, är nödvändigt att
ta principiell ställning i frågan om vilka specialiteter som kan eller inte kan
ingå i ett kommande valfrihetssystem i Norrbotten. Detta är en förutsättning
för att landstinget inte ska tvingas avslå alla framställningar om ersättningsetablering.
Landstingsstyrelsens principiella uppfattning är att i ett valfrihetssystem
inom primärvården ska omfatta ett brett åtagande som inkluderar såväl behandling av läkare som möjligheter till rehabilitering. Från dessa utgångspunkter så utgör tillgång till läkare med allmänmedicinsk kompetens grunden för verksamheten. Även tillgång till sjukgymnaster utgör en naturlig del
i valfrihetssystemet. Styrelsen kommer att föreslå detta i de förutsättningar
för ett valfrihetssystem som senare ska läggas fram för landstingsfullmäktiges prövning.
När det gäller läkarspecialiteter i övrigt anser landstingsstyrelsen att det är
naturligt att ge möjlighet för specialiteter näraliggande allmän medicin och
med betydande inslag av öppenvård att kunna ingå i ett valfrihetssystem.
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Enligt landstingsstyrelsens bedömning handlar det om följande specialiteter:
Allmän internmedicin, geriatrik, gynekologi och barnmedicin. Enligt landstingsstyrelsens bedömning skapas därmed goda förutsättningar för att genom
nytänkande stimulera till nya lösningar som kan ge medborgarna tillgång till
hälso- och sjukvård av god kvalitet.
Mot denna bakgrund föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut:
•

Läkare med allmänmedicinsk kompetens ska utgöra grunden i ett kommande valfrihetssystem inom primärvården i Norrbotten.

•

Valfrihetssystemet inom primärvården i Norrbotten ska därutöver vara
öppet för läkare med specialistkompetents inom specialiteterna allmän
internmedicin, geriatrik, gynekologi, barnmedicin samt för sjukgymnaster.

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

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Jens Sundström (fp):
• Ersättningsetableringar som kommer att ingå i vårdvalet ska generellt
ersättas med samverkansavtal som gäller fram till 2010 för att därefter
ingå i det ordinarie valfrihetssystemet.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Jens Sundström (fp) till förmån för yrkande 2.
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§ 64

Komplettering av styrelsens
delegering av beslutanderätt
Dnr 2378 - 08

Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt i kommunallagen och gällande reglemente har landstingsstyrelsen att delegera delar av sin beslutanderätt. För år 2009 beslutade
landstingsstyrelsen om delegationer vid sitt sammanträde den 18 december
2008 (§ 259 – 08).
Riksdagen har nyligen beslutat om ändringar i lagen om läkarvårdsersättning
(LOL, SFS 1993:1651) samt lagen om sjukgymnastersättning (LOS, SFS
1993:1652) med innebörd bl a att vårdgivare som bedriver verksamhet enligt
lagarna under vissa förutsättningar har möjlighet att överlåta etableringen till
en ny vårdgivare. Det ska ske enligt ett noggrant fastställt förfarande som
kräver att landstinget fattar formella beslut i etableringsärendet.
Mot bakgrund av detta krävs att styrelsens delegationsordning kompletteras
enligt följande:
Delegering till landstingsdirektören

Åt landstingsdirektören, med rätt att delegera vidare till annan anställd i
landstinget, uppdras att på styrelsens vägnar fatta beslut i nedan förtecknade
ärenden.
• Beslut enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL, SFS 1993:1651) samt
lagen om sjukgymnastersättning (LOS, SFS 1993:1652).

Förslag till beslut
Förslaget fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 65

Avtal om tvätt- och textiltjänster
Dnr 1111 – 07

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade (§ 184 – 07) den 6 november 2007 att anta
Textilservice i Boden AB som leverantör för tvätt- och textiltjänster. Avtalet
med Textilservice påtecknades sedermera den 19 december 2007. Avtalet
mellan landstinget och Textilservice gäller under tiden 1 mars 2008 – 28 februari 2012.
Verksamhet enligt avtalet inleddes den 1 mars 2008. Allt sedan dess har
Textilservice, enligt landstingets uppfattning, brustit i att uppfylla sina åtaganden genom att bl a inte tillhandahålla och leverera textilier i enlighet med
avtalets innehåll. Rättelse har, trots upprepade, muntliga och skriftliga anmodanden inte skett.
Mot denna bakgrund har en tvist avseende uppfyllelsen av avtalet från Textilservice sida uppkommit mellan parterna. Landstingets inställning är att
företaget ska leva upp till sina åtaganden enligt det ingångna avtalet. Det har
företaget, enligt landstingets mening, inte gjort sedan avtalet inleddes och
företaget gör det inte fullt ut ännu. Med anledning av detta innehåller landstinget delar av betalningen till företaget.
Under senare tid har parterna företrätts av var sitt juridiskt ombud för att lösa
tvisten. Trots ett antal överläggningar har det inte varit möjligt att uppnå den
förlikning som landstinget haft ambitionen att få till stånd. Landstinget står
därför i en situation där beslut måste fattas om landstinget ska säga upp eller
häva avtalet.

Yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen konstaterar med hänvisning till den utredning som
landstingets juridiska ombud, Mannheimer Swartling, genomfört att avtalet
med Textilservice i Boden, enligt landstingets uppfattning, är ogiltigt och att
grund för hävning föreligger.
Med hänvisning till detta föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut:
1. Den av Textilservice i Boden AB tillhandahållna tjänsten sägs upp med
sex månades uppsägningstid från och med denna dag till följd av att avtalet är ogiltigt.
2. För den händelse avtalet skulle vara giltigt hävs avtalet med sex månaders uppsägningstid från och med denna dag.
3. Landstingsdirektören ges i uppdrag att fullfölja uppsägningen/hävningen
och återkomma till styrelsen med förslag till alternativa lösningar av
tvätt- och textiltjänsten
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (s), Jens Sundström (fp):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Dan Ankarholm (ns), Bo Hultin (m) och Erik Berg (c):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av Dan Ankarholm (ns), Margareta Henricsson (ns), Johnny Åström (ns),
Björn Lundqvist (ns), Bo Hultin (m) och Erik Berg (c) till förmån för yrkande 2.

Justerat den 31 mars 2009

Justerat den 31 mars 2009

…………………………..
Kent Ögren (s)

……………………………..
Jens Sundström (fp)
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§ 66

Information om verksamheten i Harads
Muntlig information av Kent Ögren (s):
Kent Ögren (s), Agneta Granström (mp) och regionchefen Eva-Lena Holmqvist besökte Harads i slutet av februari för att informera om den framtida
verksamheten i Harads.
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