Landstingsstyrelsens
protokoll
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§ 104 - 109
Beslutande
K-G Holmqvist (s), ordf
Gunilla Wallsten (m), ers
Ann-Christine Rutqvist (c)
Hans Rolfs (s)
Bertil Larsson (v)
Lars Brunnberg (m)
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Göte Pettersson (fp)
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Inga Thuomas(s)
Maj-Lis Palo (kds), ers

Disa Ådemo (s)
Övriga
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Gunder Berg
Justerat den
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Justerat den

K-G Holmqvist, ordförande

1992

Bertil Larsson, justerare
Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den
1992. Överklagandetiden utgår den
1992.
Inga Gustafsson

LANDSTINGSSTYRELSEN 23 SEPTEMBER 1992

Val av protokolljusterare 3
Slutlig föredragningslista 3
Landstingsdirektörens rapport 3
Lån för investering i ADB vid barn- och ungdomskliniken i Boden 3
Entreprenadavtal för delar av verksamheten vid Gällivare vårdcentral 4
Val av två landstingsföreträdare i Samhall Formels regionala råd 5

2

LANDSTINGSSTYRELSEN 23 SEPTEMBER 1992

§ 104

Val av protokolljusterare
Bertil Larsson (v) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 105

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista kompletteras med ärendet Val av två
landstingsföreträdare i Samhall Formels regionala råd (§ 109).

§ 106

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 59/92

Muntlig rapport med kommentarer till Delårsrapport 1 januari - 31 augusti
1992.

Beslut
Rapporten godkänns.

§ 107

Lån för investering i ADB
vid barn- och ungdomskliniken i Boden
Dnr 1083/92

Ärendebeskrivning
På barn- och ungdomskliniken i Boden har en verksamhetsanalys gjorts. Syftet med analysen har varit att utifrån de förändringsbehov som finns inom kliniken utarbeta lösningar som ger tids- och kostnadsbesparingar samt ökad
kvalitet och måluppfyllelse i verksamheten.
De största förändringsbehoven finns inom områdena journalhantering och
hantering av remissvar. Utöver dessa områden kan också stora vinster göras
inom bokning/kallelse, inskrivning, personalplanering och utbildning.
Utifrån verksamhetsanalysen föreslås införande av VAS, landstingets ADBsystem för arbetet i vården. Genom en datorisering beräknar kliniken att stora
möjligheter skapas för att utveckla verksamheten och ge ett bättre och rationellare arbete.
För att genomföra åtgärderna begär Luleå-Bodendirektionen investerings- lån
på 980 tkr.
De totala årliga kostnaderna för drift och underhåll har beräknats till 270 tkr.
Rationaliseringseffekten beräknas motsvara minst 2,25 tjänster, eller 500 tkr
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per år, vilket ger en pay-offtid på ca 4 år. Till detta kommer kvalitativa vinster.

Beredningsförslag
1 Luleå-Bodenförvaltningen beviljas 980 tkr i investeringslån för införande
av datorstöd vid barn- och ungdomskliniken i Boden.
2 Lånet ska återbetalas på fem år till en ränta som motsvarar landstingets
internränta.
3 Förvaltningen ska under våren 1994 inkomma med en efterstudie över projektets genomförande och effekter.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 108

Entreprenadavtal för
delar av verksamheten vid Gällivare
vårdcentral
Dnr 1032/92

Ärendebeskrivning
Gällivaredirektionen begär att landstingsstyrelsen godkänner ett entreprenadavtal med Hemläkarjouren AB, enligt vilket bolaget åtar sig ansvar för delar
av verksamheten vid Gällivare vårdcentral.
Bakgrunden till direktionens begäran är att det under lång tid varit mycket
svårt att rekrytera distriktsläkare till vårdcentralen i Gällivare. Det har i sin
tur medfört att befolkningen inom vårdcentralens upptagningsområde inte
kunnat erbjudas fullgod primär hälso- och sjukvård.
Den verksamhetsförändring som entreprenadavtalet möjliggör beräknas sänka
driftskostnaderna för den totala verksamheten vid vårdcentralen med ca 2,5
mkr, varav 1,8 mkr avser den del av verksamheten som ingår i entreprenaden.
Överläggningar om lämpliga lokaler för entreprenadverksamheten pågår mellan Gällivareförvaltningen, Landstingsfastigheter och Hemläkarjouren AB.

Beredningsförslag
1 Gällivaredirektionen får träffa entreprenadavtal med Hemläkarjouren AB
enligt föreliggande förslag.
2 Innan verksamheten påbörjas ska överenskommelse träffas mellan förvaltningen och Hemläkarjouren AB om praktiska rutiner för uppfyllande
av kraven i punkterna 19 och 22 i avtalet.
3 Förutsättningen för att entreprenadavtal ska få slutas är dock att lokalfrågan kan lösas inom en bruttoinvestering på 8 mkr och att statsbidrag på
50 % erhålls.
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Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 109

Val av två landstingsföreträdare
i Samhall Formels regionala råd
Dnr 924/92

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat att Samhallföretagen fr o m den 1 juli 1992 ska
övergå från stiftelse- till aktiebolagsform. Landstingen ska inte längre utse
ledamöter och revisor i de regionala f d stiftelserna, som i och med förändringen blir regionala dotterbolag till moderbolaget Samhall AB.
För att vidmakthålla och utveckla en nära samverkan mellan de regionala
Samhallföretagen och regionala samhällsorgan som sysslar med arbetsmarknads-, rehabiliterings- och handikappfrågor ska regionala råd etableras.
Rådens uppgift blir att genom ömsesidigt informationsutbyte verka för att
arbetshandikappades möjligheter tillvaratas på bästa möjliga sätt. De ska ge
intressenterna möjlighet att kontinuerligt framföra sina förväntningar och
synpunkter på Samhallföretagens verksamhet, deras inriktning, mål- grupper,
måluppfyllelse etc.
Landstinget har inbjudits att utse två företrädare i Samhall Formels regionala råd.

Beredningsförslag
Till företrädare för landstinget utses:
Omsorgsdirektör Curt Johansson

Omsorgen
951 89 Luleå

Chefsöverläkare Annika Stenman

Gällivare lasarett
982 82 Gällivare

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
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