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§ 138

Val av protokolljusterare
Lars Spolander (m) utses till att jämte ordföranden justera protokollet med
undantag för § 145 för vilken Ann-Christine Rutqvist (c) utses till justerare.
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§ 139

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista kompletteras med ärendet "Skrivelse till
arbetsmarknadsministern".

§ 140

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 141

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 59/93

Delårsrapport 1 januari - 31 oktober 1993
I nedanstående uppföljning har utöver landstingets normala driftverksamhet
även Norrbottensmusiken, Norrbottensteatern, Norrbottens Museum och
Länstrafiken konsoliderats till en landstingskoncerntotal.
Årsprognosen baserad på oktober månads uppföljning indikerar att koncernens intäkter kommer att överstiga kostnaderna med 176 mkr. Jämfört med
budget indikerar uppföljningen ett överskott med 66 mkr.
Koncernresultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Avskrivningar
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Förändring av eget kapital

Årspro- Årsbudget
gnos
803
714
-4 326
-4243
-3 523
-3529
2 729
2 660
1 027
1 022
81
90
-1
-1
313
242
-136
1
-2
176

-132
110

Differens
89
-83
6
69
5
-9
0
71
-4
1
-2
66

Den positiva avvikelsen mot budget med 66 mkr beror till största delen på
ökade skatteintäkter och lägre löneökningar än budgeterat.
Löneökningen för 1993 budgeterades till 3 procent. Det avtal som träffades
mellan parterna om löneökningar för 1993 och 1994 innebär att löneökningstidpunkten framflyttats till årsskiftet. Lönekostnadsökningen för 1993 blir
därmed 1,0 procent, vilket ger ett överskott mot budget på 48 mkr.
Förvaltningar, stiftelser och bolag uppvisar totalt sett ett överskott mot budget på 23 mkr. Det är dock en betydande spännvidd i beräknat årsresultat
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mellan olika enheter. Från ett överskott på 13 mkr för Omsorgsförvaltningen
till ett underskott på 14 mkr för Länsservice.
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Driftredovisning (mkr)
Verksamhet

Avvikelse
Förvaltningarnas
mot budget kapital från tidigare
år
Landstingsstyrelsen
14,0
0,0
Landstingshälsan
0,4
1,9
Luleå-Bodenförvaltningen
-6,0
13,8
Primärvårdsförvaltningen, Luleå
7,8
12,0
Primärvårdsförvaltningen, Boden
3,5
-2,2
Gällivareförvaltningen
1,5
5,3
Kirunaförvaltningen
-2,4
-15,2
Piteåförvaltningen
-2.0
13,2
Kalixförvaltningen
1,5
12,0
Tandvårdsförvaltningen
-7,5
7,6
Omsorgsförvaltningen
13,2
0,9
Utbildningsförvaltningen
4,1
8,0
Landstingsfastigheter
7,0
8,2
Länsservice
-14,1
3,6
Summa
21,0
69,1
Finansiering
43,4
Övriga koncernenheter
1,6
Koncernen totalt
66,0
69,1

Totalt
14,0
2,3
7,8
19,8
1,3
6,8
-17,6
11,2
13,5
0,1
14,1
12,1
15,2
-10,5
90,1
43,4
1,6
135,1

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdens årsprognos indikerar totalt sett ett överskott med 4
mkr. Det är framförallt riks- och regionsjukvården som har en fortsatt hög
volym och höga kostnader.
Förvaltningarnas hjälpmedelskostnader, som under tidigare år uppvisat mycket stora överdrag, har i år halverats. Orsaken till förändringen är dels att ett
nytt hyressystem för dyrare hjälpmedel införts, dels att kunderna nu får ersättning för återlämnade hjälpmedel. Långsiktigt bör detta leda till en
bättre återanvändning och en kostnadsbelastning som bättre överensstämmer
med den faktiska användningen. Kortsiktigt för 1993 innebär det betydande
kostnadsminskningar av engångskaraktär för kunderna och högre kapitalbindning och kostnader för Länsservice.
Tandvård
Klinikerna har idag samtliga tandläkartjänster besatta och beräknar under
resten av året att kunna upprätthålla en stabil intäktsnivå. Det finns dock
tecken på att patienternas försämrade privatekonomi leder till att man väljer
enklare och kortsiktigt billigare behandlingar.
Användning av alternativa tandfyllnadsmaterial i stället för amalgam ökar
starkt. Ekonomiskt innebär detta att förvaltningen, med samma intäktsnivå
från försäkringskassan som tidigare, utför arbeten som tar längre tid och leder
till högre materialkostnad.
De sparkrav på 8 mkr som förvaltningen fick inför 1993 har ännu inte uppnåtts. Prognosen pekar på ett underskott på 8 mkr. Reduceringarna av personal och lokalytor har inte gett den beräknade effekten i resultaträkningen. I
Landstingsplan 1994 har förvaltningen fått i uppdrag att anpassa organisation
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och kapacitet till den minskade efterfrågan på vuxentandvård. Denna uppföljning pekar på behovet av att omedelbart inleda detta arbete.
Omsorger och social verksamhet
Rationaliseringsprogrammet som startade under 1992 för att nedbringa verksamhetens kostnader fortsätter och beräknas, tillsammans med sänkta byggkostnader för gruppbostäder, ge ett överskott mot årets budget på 13 mkr.
Utbildning
Antalet studerandeveckor för 1993 beräknas totalt bli lägre än föregående år
på grund av minskning av studerande inom omvårdnadsprogrammet. Naturbruksprogrammet och Vårdhögskolan har däremot ökat antalet studerandeveckor.
Den ekonomiska redovisningen för både utbildnings- och kultursektorn visar
på en positiv årsprognos på 4 mkr. Det sparkrav på 5 mkr som förvaltningen
fick inför 1993 har huvudsakligen kunnat uppnås via kostnadsminskningar
vid Vårdhögskolan och via ökade interkommunala ersättningar.
Vidare kan noteras att uppdragsenheten för vårdutbildning, som är resultatenhet från årsskiftet, uppvisar en god efterfrågan på sina tjänster och ett klart
positivt resultat.
Landstingsfastigheter
Landstingsfastigheter är nu inne på sitt andra år som fristående resultatenhet.
Prognosen är positiv och pekar på ett överskott på 7 mkr.
Hyresavtalen mellan Landstingsfastigheter och de interna hyresgästerna löper
ut vid halvårsskiftet nästa år. Många förvaltningar har därför under september månad i år sagt upp avtalen för villkorsändring och reducering av ytor.
Detta innebär att Landstingsfastigheter under 1994 kommer att få reducerade
hyresintäkter och ett betydande antal tomma lokaler.
Länsservice
Förvaltningen har från årsskiftet infört ett hyressystem för dyrare hjälpmedel,
samt en möjlighet för kunderna att under året erhålla ersättning för återlämnade hjälpmedel.
Omstruktureringen av förrådsverksamheten påbörjas under hösten med inflyttning i det nya förrådet i Boden. Kostnaderna för omstöpningen av förrådsverksamheten och ändrade principer för hjälpmedelsredovisning innebär
att förvaltningen tvingas redovisa ett underskott för 1993 på 14 mkr. Det innebär att 1993 och 1994 kommer att åtgå till omstrukturering av förrådsverksamheten och hjälpmedelsförsörjningen.
Stiftelser och bolag
Museet har under året slagit in på den nya, beslutade färdriktningen. Detta
innebär att länsverksamheten prioriteras samtidigt som större satsningar görs
på barn- och ungdomsverksamheten. Museet har under året besökt samtliga
kommuner i länet och inventerat deras behov och önskemål. Det första konkreta resultatet av dessa kontakter blev de s k länsmuseidagarna i Övertorneå
i oktober. Motsvarande satsningar kommer under 1994 att göras i minst två
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kommuner. Den ökade verksamheten finansieras inom årets förhöjda budgetnivå och beräknas vid årets slut ge ett nollresultat.
Länstrafiken redovisar ett ökat passagerarantal och en uppgång av antalet
turistresenärer i framförallt inlandet under sommarmånaderna. Ökade intäkter
och neddragningar på vissa passagerarsvaga linjer beräknas ge ett överskott
på 3 mkr vid årsskiftet. En vinstnivå i denna storleksordning krävs för att
stärka likviditeten och balansera ut fjolårets underskott.

Balansräkning
Likviditet
Likvida medel i landstingskoncernen, inklusive stiftelser m fl, var vid utgången av oktober månad 1 000 mkr. Det är en förbättring från årsskiftet med
240 mkr. Beroende på en förändrad utbetalningsprofil av skattemedel sker
likviditetsförbättringen under andra halvåret 1993. Det innebär att likvida
medel vid årsskiftet beräknas bli cirka 1 150 mkr.
En detaljerad placerings-och lånerapport för 1993 kommer att presenteras för
styrelsen i februari 1994. Under löpande år återfinns motsvarande information
i kansliets interna ekonomiska delårsrapport.
1200
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Pensionsskulden
Pensionsskulden utgör värdet av landstingets beräknade framtida pensionsåttaganden både till nuvarande och framtida pensionärer. Pensionsskulden var
vid föregående årsskifte 1 934 mkr, varav nu aktiv personal 1 288 mkr och
pensionerad personal 646 mkr.
I Landstingsplan 1993 beräknades pensionsskulden öka med 147 mkr eller
8 procent. Prognosen från Kommunernas Pensionsanstalt (KPA) i oktober
pekar på en ökning med 232 mkr eller 12 procent.
I syfte att erhålla säkrare prognoser sker en översyn av beräkningsmetoden
med vilken landstingens pensionsskuld beräknas. I arbetet ingår KPA och representanter för kommuner och landsting.
Soliditet
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital.
Under senare år har soliditeten balanserat kring betryggande 75 procent. När
nu pensionsskulden lyfts in i balansräkningen, får det en stark genomslagskraft på soliditeten. Skulden i 1992 års bokslut är beräknad till 1 937 mkr,
vilket försämrade soliditeten från 75 procent till 2 procent.

8

LANDSTINGSSTYRELSEN 16 DECEMBER 1993

I nedanstående diagram redovisas soliditeten för olika landsting baserat på
1992 års bokslut.
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Värmland redovisade vid årskiftet 1992 den sämsta soliditeten av alla landsting med minus 33 procent. Detta innebar att skulder översteg tillgångarna
med 33 procent. Halland som i motsats till Värmland har en mycket stabil
ekonomi redovisar tillgångar som överstiger skulderna med 40 procent.
Norrbottens läns landsting har under ett antal år haft en låg investeringsnivå
och höga driftkostnader. Det innebär att dagens tillgångar i form av fastigheter och inventarier har ett relativt lågt bokfört värde medan skulderna till personalen för pensioner, semester mm är högre än genomsnittet i landet. Effekten av detta blir att vår soliditet stannar på blygsamma 2 procent.
Årets resultat för landstinget beräknas förbättra soliditeten till cirka 7 procent.

Investeringar
Investeringsnivån under 90-talet kännetecknas av konsolidering. Investeringsnivån har legat under eller i närheten av avskrivningsnivån. Detta inne- bär,
om hänsyn tas till inflationen, att återinvesteringar i byggnader och utrustning
sker i lägre takt än de förslits.
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Investeringsnivån kommer i och med byggandet av Sunderby sjukhus att under 1994 och framåt att klart överstiga avskrivningsni250 Mkr
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Nytt ekonomisystem
Delprojektet Lokala styrsystem har under året arbetat med införandet av nytt
ekonomisystem som syftar till förbättrade möjligheter för styrning och uppföljning av verksamheten såväl på koncernnivå som på förvaltnings- och
basenhetsnivå. Fr o m 1994 tas det nya ekonomisystemet i drift.
Under 1992 pågick motsvarande arbete inom Kalixförvaltningen som under
1993 har använt sig av det nya systemets moduler för redovisning, leverantörsutbetalningar och kundfakturering.
Fr o m 1994 genomförs också förändringar som innebär att fullständiga resultat- och balansräkningar samt likviditet redovisas på förvaltningsnivå. Förvaltningarna ska därmed själva upprätta fullständiga bokslut som ska revideras ute i respektive förvaltning. För att förbereda denna förändring pågår för
närvarande utbildning i bl a företagsekonomi.
Utvecklingen för förvaltningarna kommer att följas mycket noga och senast
den 1 mars ska en utvärdering göras. Viktiga frågor i det sammanhanget är att
bedöma kvaliteten i uppföljningsarbetet och övriga förutsättningar inför framtagningen av delårsrapporter och bokslut. En alternativ plan finns om problem
i detta avseende skulle uppstå.

Controllerrapport
Som bilaga till min rapport medföljer årets andra controllerrapport. Jag vill
för min del kommentera några avsnitt i rapporten.
I landstingsplanen finns, sedan något år tillbaka, målet att få ner ohälsotalet
till 50 dagar. Av redovisningen framgår att för Norrbotten som helhet är ohälsotalet under 50 dagar, men att det finns betydande variationer inom kommunerna i länet. Jag anser att målet inte är nått förän samtliga kommuner i länet
har ett lägre ohälsotal än 50 dagar. Vi ska därför fortsätta att analysera de
kommunvisa skillnaderna för att få kunskap om hur vi ska utjämna dessa. I
Landstingsplan 1994 har vi även målet att minska ohälsotalet till nivå med
rikssiffran.
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Redovisningen av hjärtoperationsverksamheten pekar på att de insatser som
gjorts de senaste åren har gett resultat. Kapaciteten är tillräcklig och patientkön är i stort sett borta. Vi har dock en relativt hög andel operationer per invånare, fastän antalet operationer minskat under 1993. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen under 1994 för att se om trenden står sig.
Telefontillgängligheten, vilken jag anser är en viktig del av patientservicen,
har vi följt under ett antal år. Av resultatet av undersökningarna drar jag den
slutsatsen att servicen förbättrats och tillgängligheten i stort sett är acceptabel. Anmärkningsvärt är dock, trots påstötningar i tidigare controllerrapporter, öppettiderna på kirurgimottagningen i Gällivare samt de långa svarstiderna på medicinmottagningen i Kalix. Detta ska rättas till.
Slutligen några ord om patientenkäter. Under 1992 undersöktes hur många
basenheter med patientkontakter som utfört enkäter. Resultatet blev blandat,
inom vissa förvaltningar hade endast en mindre antal genomfört enkäter medan i andra förvaltningar nästan alla genomfört sådana. Samtliga förvaltningar insåg dock behovet av enkäter och att dessa skulle genomföras senast under
1993. Av dagens controllerrapport framgår att fortfarande finns det basenheter med patientkontakter som inte genomfört patientenkät.

Anmälan av revisionsrapporter
Revisorerna har uppdragit åt Komrev att granska förvaltningarnas hantering
av mervärdesskatt, med inriktning på möjligheterna att söka det särskilda
statsbidrag som tillkommit för att utjämna konkurrensskillnaderna mot privat verksamhet. Resultatet av granskningen har sammanfattats i rapporten
Särskilt statbidrag för moms. Slutsatsen av granskningen är att informationen
om reglerna för statsbidraget varit knapphändiga samt att regler och förutsättningar ofta har ändrats. Processen att söka möjliga statsbidrag är dock på
gång och några markanta skillnader mellan förvaltningarna har inte uppmärksammats. Rapporten föranleder inte några ytterligare åtgärder.
Revisorerna har vidare granskat på vilket sätt medelsförvaltningen bedrivs
och om den följer uppställda regler. Granskningen redovisas i rapporten
Granskning av medelsförvaltningen. Revisorerna har i denna granskning ej
funnit några väsentliga brister.
Vissa brister har upptäckts i sättet att bokföra transaktionerna för förvaltningen av likviditetsreserven. Det har i sin tur medfört att informationen i delårsrapporten och informationen till revisorerna ej varit helt fullständig.
Ovanstående brister har påtalats för handläggarna på kansliets ekonomiavdelning och förändringar i rutinerna har skett.
Information om medelsförvaltningen ska enligt riktlinjerna delges styrelsen tre
till fyra gånger per år. På grund av att det dokument där informationen finns
ej föredras styrelsen har det rent formellt brustit i denna rutin. Revisorerna
föreslår att det i landstingsdirektörens rapport görs en hänvisning till var informationen finns att hämta eller att den tas in i rapporten.
Revisorerna har noterat att ett aktuellt allmänt regelverk för hantering av
Cash Managementfrågor saknas. Revisorerna har som förslag att dessa frågor
bearbetas och tas in i det regelverk som gäller för medelsförvaltningen.
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Revisorerna har uppdragit åt Komrev att granska problem med sjukresor.
Uppläggningen av granskningen har skett i samarbete med landstingets ekonomidirektör. Granskningen har omfattat en incident rörande landstingets system för sjukresor. I maj i år inträffade en incident i ADB-systemet i Gällivare som fick till följd att ett 60-tal patienter fick för höga efterhandsreglerade
sjukreseersättningar med totalt drygt 20,0 tkr.
I rapporten Granskning av problem med sjukresor pekar revisorerna på brister i nuvarande organisation för behörigheter att ändra på grundläggande information i systemet och brist på dokumentation och kvittens av ändringar
och beslutsunderlag. Vidare påtalas avsaknaden av integrering mellan ekonomisystemet och VAS-patientkassa som också handhar direktreglerade sjukresor. AU/ADB-chefen är systemägare och respektive klinikchef drift- och teknikansvarig för VAS inklusive delsystem. Detta förhållande ifråga- sätts eftersom sjukresor är ett delsystem för primärt ekonomiska transaktioner. Rutinerna för kontroll i samband med ändring och uppdatering av ADB-utrustning
bör också ses över.
Med anledning av rapporten har vissa åtgärder redan vidtagits som syftar till
att förhindra felaktigheter och förbättra den interna kontrollen. Det finns dock
anledning att genomföra en ordentlig analys och vidta ytterligare åtgär- der
med anledning av rapporten. Jag har därför uppdragit till kansliets ekonomiavdelning att göra detta.

Anmälan av FOU-rapporter
Fullmäktige avsätter varje år i landstingsplanen anslag för forskning och utveckling. Anslagen fördelas av landstingsstyrelsen efter förslag från samhällsmedicinska enheten.
Följande rapporter anmäls:
 Effekt av abduktionsortos på spastisk muskulatur mätt med EMG, Ulla
Myhr, Vårdhögskolan Boden.
 Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten, OLIN-studie I, Bo Lundbäck,
Lungkliniken Boden
 Uppföljning av patienter med avvikande fyllningsreaktion typ lichenoid
reaktion, Ulf Blombäck, käkkirurgen Boden

Inkomna remisser
Följande handläggning planeras för inkomna remisser:
Remissen avser

Yttrande
Handläggning
senast
NUTEKs rapporter (R 1993:55) 1993 års 1993-11-28 Landstinget avger inget yttrapport om den regionala utvecklingen i
rande.
Sverige, (R1993:43) Värdet av regionalpolitiken samt Underlag för översyn av
regionalpolitiken.
Prioriteringsutredningens rapport (SOU 1994-02-21 Landstingsstyrelsen avger
1993:93) Vårdens svåra val
yttrande 1994-02-24.
Strategiplan 1994-97 för Länstrafiken i 1994-01-14 Landstingsstyrelsen avger
Norrbotten AB
yttrande 1993-12-16.
Kommunikationsdepartements prome- 1993-12-31 Landstingsstyrelsen avger
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moria SOS Alarmering Aktiebolag

yttrande 1993-12-16.

Beslut
Rapporten godkänns.

§ 142

Landstingsstyrelsens plan 1994
Dnr 7/93

Ärendebeskrivning
Landstingets årliga verksamhetsplanering är en sammanhållen och kontinuerlig process som sker i sex steg:
1 Landstingsfullmäktige fastställer i juni direktiv för Landstingsplanen i
form av mål för verksamheterna, prognos över resurserna samt förslag till
ekonomiska och andra verksamhetsramar.
2 Förvaltningarna svarar i september på direktiven i form av preliminära
förvaltningsplaner.
3 Landstingsstyrelsen utarbetar förslag till Landstingsplan i oktober.
4 Landstingsfullmäktige fastställer Landstingsplanen i november.
5 Förvaltningarna fastställer sina förvaltningsplaner i december.
6 Förvaltningscheferna fastställer därefter produktionsplaner för basenheterna.
Landstingsstyrelsen är numera även direktion för Luleå-Bodens sjukvårdsdistrikt och ansvarig för nybyggnaden av Sunderby sjukhus. För dessa uppgifter utarbetas separata förvaltningsplaner med sjukhusdirektören vid
Luleå-Bodenförvaltningen som verkställighetsansvarig.
Föreliggande plan är alltså styrelsens förvaltningsplan för den ordinarie verksamheten. Landstingsdirektören ansvarar för verkställigheten inför styrelsen.
Det är också landstingsdirektören som fastställer Arbetsplan 1994 för kansliet, vilken är kansliets produktionsplan.

Beredningsförslag
1 Planförslaget fastställs.
2 Ordföranden Karl-Gunnar Holmqvist, eller den han i sitt ställe för särskilda fall förordnar, befullmäktigas att för landstinget under 1994 underteckna avtal, kontrakt, låne-, köpe-, borgens- och andra jämförbara handlingar. Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive
handling avser ska ha fattats av behörig instans inom landstinget.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
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§ 143

Avvecklingsinsatser i samband
med strukturförändringar i Gällivare,
Kiruna och Luleå-Boden
Dnr 1677/93

Ärendebeskrivning
Med anledning av översynen av sjukhusverksamheten i Luleå-Bodenområdet
och Malmfälten har landstingsfullmäktige (§ 37/93 och § 54/93) och landstingsstyrelsen (§ 117/93) beslutat om kostnadsreduceringar på sammantaget
162 mkr.
Kostnaderna för sjukhusverksamheten i Luleå-Boden ska sänkas med 111
mkr, i Gällivare med 33 mkr och i Kiruna med 18 mkr. Till grund för besluten
låg bl a analyser avseende verksamhetsförändringar som innebär betydande
inre strukturförändringar vid de berörda sjukhusen samt vissa förändringar i
den yttre strukturen mellan sjukhusen i Luleå och Boden. Verksamhetsförändringarna kräver i vissa fall ombyggnationer vilket bl a påverkar i vilken takt
förändringarna kan genomföras och därmed även i vilken takt personalavveckling kan ske.
Förvaltningarnas förslag till avvecklingsplan och kostnader

Berörda förvaltningar har haft i uppdrag att lämna in processplaner som redovisar åtgärder, tidplaner och kostnadsberäkningar för genomförande av
verksamhetsförändringarna. Med hänsyn till att förvaltningarna kommit olika
långt i arbetet med att precisera konsekvenserna av beslutade kostnadsreduceringar skiljer sig detaljeringsgraden i processplanerna.
Gällivareförvaltningen har presenterat ett genomarbetat och förankrat underlag för sina kostnadsreduceringar. Kirunaförvaltningen har också kunnat
redovisa ett relativt genomarbetat underlag för sina strukturförändringar.
Luleå-Bodenförvaltningen har inte haft möjlighet att lägga fram ett lika genomarbetat material eftersom arbetet med att genomföra kostnadsreduceringarna nyligen börjat processas i organisationen. Förvaltningens förslag till processplan utgör därför en överslagsmässig bedömning.
Gällivareförvaltningen bedömer att ungefär 165 personer kommer att beröras
av avvecklingsåtgärder, varav 38 är vikarier. Kirunaförvaltningen bedömer
att ca 140 personer kommer att beröras, varav drygt 50 är vikarier. I LuleåBodenförvaltningen görs uppskattningen att ca 600 personer kommer att beröras av avvecklingsåtgärder, varav ca hälften är vikarier. Det innebär sammantaget att ca 900 personer, varav ca 400 vikarier kommer att beröras av
avvecklingsinsatser.
Kostnaderna för åtgärderna, inklusive kostnader för kvarstående drift i avvaktan på anpassning av organisation och lokaler bedömer förvaltningarna till
sammantaget drygt 140 mkr under 1994. Av detta belopp faller 26 mkr på
Gällivareförvaltningen, ca 18 mkr på Kirunaförvaltningen och ca 100 mkr på
Luleå-Bodenförvaltningen.
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Förvaltningarna bedömer att kostnaderna för ombyggnationer av lokaler uppgår till 52 mkr under år 1994. 37 mkr avser Gällivareförvaltningen, 6 mkr
Kirunaförvaltningen och 9 mkr Luleå-Bodenförvaltningen.
Kansliets bedömning

Det är angeläget att förvaltningarna omgående kan inleda arbetet med att
verkställa beslutade kostnadsreduceringar. Av den anledningen bör styrelsen
slå fast riktlinjer och mandat för hur avvecklingsarbetet ska bedrivas. Av bl a
kostnadsskäl är det nödvändigt att begränsa förvaltningarnas möjligheter att
avveckla anställda genom att erbjuda garantipension.
För att underlätta avvecklingsprocessen kommer diskussioner att föras med bl
a länsarbetsnämnden och de fackliga organisationerna om att etablera ett arbetsmarknadsprojekt för den personal som blir övertalig. Inriktningen är att
från den 1 mars 1994 starta en gemensam övertalighetsorganisation för länet.
I avvaktan på den slutgiltiga utformningen ska förvaltningarna fortsätta arbetet med verksamhetsförändringar och personalkonsekvenser enligt normala
rutiner för personalavveckling.

Beredningsförslag
1 Förvaltningarna bemyndigas att, när verksamhetsanalyser innehållande
organisations- och bemanningsförslag utarbetats och förhandlats, verkställa personalavveckling genom uppsägning för eventuell senare överföring till separat organisation, beviljande av avgångsvederlag, ålderspensionering vid nedre åldersgränsen samt erbjudande om garantipension fr o
m 60 års ålder inom nedan angivna ekonomiska ramar.
2 Gällivareförvaltningens förslag till tidplan och kostnadsberäkningar för
avvecklingsinsatser 1994 godkänns inom en ram för garantipensioner om 3
mkr (helårskostnad 1995).
3 Kirunaförvaltningen bemyndigas att inleda avvecklingsåtgärder med anledning av beslutet om strukturförändringar på sammantaget 18 mkr inom
en ekonomisk ram för garantipensioner om 2 mkr (helårskostnad 1995).
Den ekonomiska ramen för Kirunaförvaltningens samlade kostnadsreduceringar kommer att prövas vid kommande styrelsesammanträde.
4 Avvecklingsåtgärder och kostnader för Luleå-Bodenförvaltningen ska prövas av styrelsen när förvaltningen genomfört i punkt 1 angivna verk- samhetsanalyser.
5 Till täckande av kostnader för avvecklingsinsatser genom uppsägning, avgångsvederlag samt ålders- och garantipensionering tilldelas förvaltningarna resurser i anslutning till bokslutet för 1993.
6 Till täckande av kostnader för kvarvarande drift i avvaktan på anpassning
av organisation och lokaler tilldelas den separata övertalighetsorganisationen resurser så snart överenskommelse träffats med länsarbetsnämnden
och de fackliga organisationerna.
7 Till täckande av 1994 års kostnader för investeringar vid ombyggnationer
tilldelas Gällivareförvaltningen 37 mkr, Kirunaförvaltningen 6 mkr och
Luleå-Bodenförvaltningen 9 mkr, dvs sammantaget 52 mkr.

15

LANDSTINGSSTYRELSEN 16 DECEMBER 1993

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 144

Yttrande över
Länstrafikens strategiplan 1994-97
Dnr 1416/93

Ärendebeskrivning
I egenskap av delägare har landstinget fått möjlighet att yttra sig över förslag
till strategiplan 1994-97 för Länstrafiken i Norrbotten. Planen har tagits fram
både i en detaljerad version och en sammanfattning.
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i slutet av november hölls en trafikpolitisk debatt baserad bl a på den kortfattade versionen av planen.
Remisstiden utgår den 14 januari 1994. Eftersom landstingsfullmäktiges nästa
sammanträde av tidsskäl inte kan avvaktas, är det styrelsen som avger landstingets yttrande.

Beredningsförslag
Följande yttrande avges:
För nästan exakt tre år sedan fick Länstrafiken via SLAKO i uppdrag av huvudmännen att utveckla en flerårig strategiplan. Avsikten var att ge ett underlag för att på fullmäktigenivå diskutera trafikpolitiska frågor i ett mer
långsiktigt och strategiskt perspektiv. Det årliga tabellverk som tidigare stod
till förfogande fyllde inte denna funktion.
I stora drag ställer sig landstinget bakom innehållet i strategiplanen och den
beskrivning av marknaden och de prioriteringar som görs. På några punkter
vill vi emellertid lämna några kompletterande synpunkter och göra några förtydliganden.
Länstrafikens uppgift
Länstrafikens uppgift är att ansvara för kollektivtrafik på väg i Norrbotten,
exklusive tätortstrafiken. För att bära detta ansvar upphandlar Länstrafikbolaget trafiktjänster på marknaden. Därtill kan Länstrafiken får visst ansvar för
trafik på järnväg.
Länstrafiken ska även arbeta med kompletterande godstransporter, dels som
en service gentemot befolkning och näringsliv, dels för att stärka bolagets
ekonomi.
Ansvaret för kommunikationspolitik i bredare avseende åvilar däremot landstinget. Förslag och initiativ som utvecklas av Länstrafiken och som ligger utanför konsortialavtalet ska prövas av ägarna.
Motiven för landstingets bidrag till kollektivtrafiken är att medverka till att
erbjuda länets invånare och näringsliv rimliga kollektiva resmöjligheter mellan
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kommuner och större orter. Genom stöd till kollektivt resande bidrar landstinget också till en säker och miljövänlig trafik i länet.
Målgrupper
På vissa håll i planen anges kommunerna som den viktigaste kunden på grund
av den omfattning utbildningsresandet idag har. Länstrafikens samarbete med
landstinget behöver emellertid också utvecklas, inte minst med tanke på sjukresebehoven. Sjukresorna bör därför integreras i transportsystemet inom ramen för befintlig finansiering.
Upphandling och ekonomi
Landstinget förutsätter att Länstrafikens framtida upphandling kommer att
ske i konkurrens. Det är en nödvändighet för framtida avtal, både med tanke
på de ekonomiska förutsättningarna och de nya reglerna om offentlig upphandling. Vid upphandling måste då också ett anbudsförfarande tillämpas
som främjar konkurrensen.
Vid senaste bolagsstämman klargjorde landstinget att Länstrafiken inte kan
räkna med några realt ökade resurser. Liknande signaler kom också från
kommunerna. Det är därför positivt att Länstrafikbolaget i strategiplanen
anger att man ska att verka för att begränsa bidragsbehovet från ägarna genom trafikeffektiviseringar och intäktsökningar.
Ett annat mål som riktar sig direkt till ägarna är önskemålet att förstärka det
egna kapitalet för att öka förmågan att klara påfrestningar på ekonomin.
Landstinget delar uppfattningen att ett större eget kapital vore bra för bolaget,
men vi vill samtidigt betona att detta tillskott måste upparbetas av bolaget
självt genom ökade vinster.
Kundorientering
I landstingsplanen för 1994 uttrycks krav på en bättre kundorientering. Länstrafiken bör kontinuerligt undersöka och efterfråga kundernas behov och synpunkter på de tjänster som erbjuds.
Det är därför positivt att kvalitet och service nu betonas i strategiplanen. Resultatet av de återkommande kundenkäter som planeras bör föras vidare till
ägarna som underlag för deras egen uppföljning och utvärdering.
En annan aspekt på kundorientering som bör finnas med i de strategiska framtidsplanerna är produktutveckling och servicenivå. Kvalitetstänkandet får inte
inskränkas till fordon och turtäthet. Efterfrågan på kompletterande tjänster
och/eller differentierade servicenivåer bör också tas med i beräk- ningarna.
Utvecklingsmöjligheter
Samarbetet med övriga landstingsanknutna verksamheter bör ingå som ett
utvecklingsområde i Länstrafikens strategiplan. Landstingets pågående projektarbete med regional utveckling har visat på ett antal konkreta projekt där
exempelvis Norrbottens Turistråd, kulturinstitutionerna och Länsbiblioteket
skulle kunna nå hittills outnyttjade samarbetsvinster. Det skulle också kunna
ge Länstrafiken kontakter med nya kundgrupper och ökat resande.
Viktigt med återrapportering till ägarna
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Landstingets allt aktivare ägarroll ställer krav på anpassning av Länstrafikens
planeringsprocess och på underlag för landstingets uppföljning och utvärdering.
Strategiplanen bör uppmärksamma landstingets och övriga ägares behov av
fungerande informationsflöden, ekonomisk uppföljning och löpande koncernredovisning till landstinget.

Beslut
Yttrande enligt beredningsförslaget avges.

§ 145

Yttrande över
promemorian SOS Alarmering AB
Dnr 1574/93

Ärendebeskrivning
Landstingsförbundet har anhållit om landstingsstyrelsens synpunkter rörande
den framtida ägarstrukturen m m för SOS Alarmering AB inför förestående
överläggningar om ev nytt konsortialavtal. Nuvarande avtal gäller t o m 1994.

Beredningsförslag
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande:
Ägarstrukturen
SOSAB bildades 1972 genom avtal mellan Televerket, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet med fördelningen 50, 25 och 25 procent av
aktierna på respektive ägare. Till följd av bolagiseringen av Televerket förvaltas numera statens aktier direkt av regeringen (kommunikationsdepartementet). Bolagets syfte är enligt avtalet att genom samordning av samhällets alarmeringsfunktioner i regionala alarmeringscentraler möjliggöra snabba och
effektiva hjälpinsatser. Gentemot ägarna fullgörs denna uppgift genom att
SOSAB på uppdrag utför s k grundtjänster. Dessa omfattar bl a
 För kommun: alarmering av kommunal räddningstjänst.
 För landsting: alarmering och dirigering av ambulans, alarmering av
landstingskommunal jourpersonal.
 För staten: mottagning av samtal till 90 000 och erforderlig vidarekoppling
av dessa, samband med skogsbrandflyget och samverkan med polisens,
kustbevakningens och tullens sambandscentraler.
Anslutningen till den regionala larmcentralen är frivillig. Samtliga landsting
(motsv) är idag anslutna medan ett tiotal kommuner står utanför, varav från
årsskiftet 1993/94 tre i Norrbotten.
Landstingsstyrelsen anser att det är ett övergripande samhällsintresse att tillförsäkra allmänheten en säker tillgång till en generell, rikstäckande alarmeringsfunktion i nödläge, dvs nuvarande 90 000-service. Styrelsen finner det
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naturligt att staten tar ansvaret för denna service. Likaså finner styrelsen det
ändamålsenligt att samhällets hjälporgan i form av räddningstjänst och ambulans kan samordnas vid utlarmning och dirigering genom anslutning till den
gemensamma regionala larmcentralen.
Mot denna bakgrund anser styrelsen nuvarande ägarstruktur i huvudsak
ändamålsenlig. Styrelsen ser för sin del inget självklart behov av att vidga
ägarkretsen, däremot att åtgärder vidtas för att åstadkomma en mera fullständig anslutning av offentligt organiserad hjälpverksamhet. Därvidlag kan konstateras att landstingsvärlden till 100 procent lever upp till avtalets intentioner
medan detta inte är fallet inom den kommunala sektorn. Inte heller staten har
vidtagit åtgärder för att åstadkomma ökad anslutning och samordning med
skilda statliga larmfunktioner på lokal och regional nivå.
Om ändå en vidgning av ägarkretsen skulle bedömas önskvärd anser landstinget att staten bör kvarstå som en dominerande ägare och att eventuellt nya
delägare inte bör utgöras av företag med huvudsakligen kommersiell inriktning. Däremot skulle, efter mönster från trafikförsäkringsområdet, någon
form av konsortium av försäkringsbolag kunna tänkas ingå som nya delägare.
Regional förankring
SOSAB är idag av en mycket starkt centraliserad organisation med alla väsentliga befogenheter samlade på den centrala styrelsen och verkställande ledningen vid huvudkontoret. De lokala larmcheferna är direkt underställda bolagets VD. De lokala s k internstyrelserna saknar i stort egentligt inflytande
utan är mer att betrakta som rådgivande organ. Denna organisationsform har
måhända varit adekvat under uppbyggnads- och konsolideringsperioden men
måste numera bedömas som mindre ändamålsenlig.
Som framgått ovan är ett av bolagets problem att uppnå en vidgad och helst
fullständig anslutning inom den offentliga sektorn. För att komma närmare
detta mål är det angeläget att finna en struktur som stärker den regionala förankringen och inflytandet. Detta kunde vara möjligt genom att låta den regionala verksamheten organiseras i form av dotterbolag. Därmed säkerställs att
verksamheten och organisationen kan anpassas till lokala och regionala behov
och förutsättningar.
En sådan ordning utesluter inte, såvitt landstinget kan bedöma, att erforderlig
samordning i fråga om teknikutveckling, kvalitetssäkring mm kan upprätthållas och att samverkan mellan olika larmcentraler vid behov kan etableras. Inte
heller utesluter det att skilda enheter kan utveckla för flera eller alla centraler
gemensamma funktioner.
Kostnadsfördelningen
Enligt nuvarande konsortialavtal ska nettokostnaderna för grundtjänsten på
lokal nivå, dvs efter avdrag för intäkter från de kommersiellt sålda tjänsterna
(t ex bevakningen av automatlarm från banker, passning av trygghetstelefoner
mm), fördelas på staten med 50 procent, landstingen 30 procent och anslutna
kommuner 20 procent. En allmän bedömning är att en sådan kostnadsfördelningsprincip är otidsenlig och också utgör ett hinder för en konkurrens på lika
villkor med övriga agerande på marknaden, inte minst bl a huvudmännen
själva. SOSAB måste kunna lämna offerter och förhandla om priset på sina
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tjänster utifrån marknadsmässiga förutsättningar, utan de särskilda omgångar
över regering och riksdag som hittills varit nödvändiga.

Beslut
Yttrande enligt beredningsförslaget avges.
Anteckning

Lars Spolander (m) deltar inte i handläggningen av ärendet.

§ 146

Bildande av bolag för gemensam
kostfunktion för Kalix kommun och
Kalix sjukhus
Dnr 1678/93

Ärendebeskrivning
Kalixdirektionen föreslår att landstinget tillsammans med Kalix kommun bildar ett aktiebolag som till föremål för sin verksamhet har att producera och
distribuera mat till främst skolor, barn- och äldreomsorg, sjukhus, hemmaboende pensionärer samt kommun- och landstingspersonal inom Kalix kommun.
Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal självkostnadsprincip och
beaktande av hög matkvalitet och god service optimera resursutnyttjandet för
den aktuella verksamheten.
Förslag till samarbetsavtal och bolagsordning har upprätttats.
I avtalet ingår att landstinget säljer köksfastigheten vid Kalix sjukhus till bolaget för 4,8 mkr. Eftersom värdet av objektet överstiger 4 mkr är det landstingsfullmäktige som har att fatta beslut om detta. Försörjningsnämnden, §
59/93, tillstyrker försäljningen.

Beredningsförslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut.
1 Landstingets bildar tillsammans med Kalix kommun ett bolag i Kalix på
de villkor som anges i bilagda samarbetsavtal och bolagsordning, vilket bl
a betyder att köksfastigheten vid Kalix sjukhus säljs till bolaget för 4,8
mkr.
2 Landstingets del av aktiekapitalet - 900 000 kronor - anvisas ur anslaget
för oförutsedda utgifter.
3 Åt valberedningen uppdras att lämna förslag till en styrelseledamot jämte
en ersättare samt en revisor jämte ersättare i bolaget.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beredningsförslaget.
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§ 147

Lån för investering i ADB
inom försörjningsverksamheten
Dnr 1679/93

Ärendebeskrivning
Försörjningsnämnden, § 67/93, ansöker om 2,1 mkr i lån till Länsservice för
investering i ett ADB-system för förråds- och hjälpmedelsverksamhet. Ansökan baseras på en kravspecifikation från projektet "ADB-stöd i försörjningsverksamhet" som ingår i kansliets arbetsplan för 1993. Projektgruppen förordar att ADB-systemet SESAM inköps som stöd till förråds- och hjälpmedelsverksamheten. Det föreslagna systemet är ett Unixbaserat lokalt system som
följer landstingets ADB-strategi.
Den investeringskalkyl som ligger till grund för låneansökan ger en återbetalningstid på 10 månader.

Beredningsförslag
1 Länsservice beviljas 2,1 mkr i lån för den angivna investeringen.
2 Lånet ska återbetalas på tre år till en ränta som motsvarar landstingets
internränta.
3 Förvaltningen ska under våren 1995 inkomma med en efterstudie över projektets genomförande och effekter.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 148

Inlösen av investeringslån
Dnr 1514/93

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har vid två tillfällen (§ 23/91, § 128/92) beviljat primärvårdsnämnden i Boden lån för ADB-investeringar vid Björknäs och Erikslunds vårdcentraler.
Lånen uppgick till 950 000 (Björknäs) respektive 787 000 kronor (Erikslund). Kvarvarande skuld vid årsskiftet 1992/1993 är 798 954 respektive 787
000 kronor.
Primärvårdsnämnden i Boden begär att få lösa lånen fr o m 31 december
1993.
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Beredningsförslag
Framställningen bifalls.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 149

Inlösen av investeringslån
Dnr 1590/93

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beviljade år 1990 (§ 65) Piteåförvaltningen lån för ADBinvesteringar.
Lånet uppgick till 2 350 000 kronor. Kvarvarande skuld vid årsskiftet
1992/1993 är 1 565 850 kronor.
Piteåförvaltningen begär att få lösa lånet fr o m 31 december 1993.

Beredningsförslag
Framställningen bifalls.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 150

Temporär strålskyddsorganisation
Dnr 1680/93

Ärendebeskrivning
Sedan 1 juli 1988 gäller en ny strålskyddslag, SFS 1988:220, för verksamhet
med joniserande och icke-joniserande strålning. Med förebild från arbetsmiljölagen har skyldigheterna för arbetsgivarna utvidgats. Den som bedriver verksamhet med strålning ska vidta de åtgärder som krävs för ett tillfredsställande
strålskydd.
Till skillnad från tidigare beviljas numera tillstånd att bedriva radiologiskt
arbete med radioaktiva ämnen till landstinget och inte till enskilda röntgenavdelningar. Landstinget måste därför utarbeta och fastställa en ändamålsenlig organisation för strålskyddsmiljön där ansvarsfördelningen klart framgår.
Med hänvisning till den nya lagen har Statens strålskyddsinstitut ställt vissa
villkor på landstinget för fortsatt tillståndsgivning. Bl a kräver man en av
landstingsstyrelsen fastställd strålskyddsorganisation samt anlitande av sjukhusfysiker. Institutet konstaterar dock att de inte ser en lösning med sjukhusfysiker på konsultbasis som annat än en temporär åtgärd.
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För att snabbt lösa frågan för kommande år har förslag till strålskyddsorganisation upprättats. Härutöver föreslås att avtal om konsultstöd träffas med radiofysiologiska institutionen vid Norrlands universitetssjukhus till dess organisationen har kompletterats med egen sjukhusfysiker.
Det finns dock anledning för landstinget att göra en noggrann översyn av hur
man långsiktigt bäst löser ansvars- och befogenhetsfrågorna avseende strålskyddet. I avvaktan på en sådan översyn får förslagna åtgärder betraktas som
en temporär lösning.

Beredningsförslag
1 Förslaget till temporär strålskyddsorganisation fastställs.
2 Åt landstingsdirektören uppdras att träffa avtal om konsultstöd med radiofysiologiska institutionen vid Norrlands universitetssjukhus samt att under
första halvåret 1994 ta fram ett förslag på hur strålskyddet långsiktigt ska
organiseras i länet.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 151

Justering och förlängning av avtal för
akuta sjuktransporter med helikopter
Dnr 1323/91

Ärendebeskrivning
Landstinget har fr o m 1992 ansvaret för akuta sjuktransporter i luften.
För akuta sjuktransporter med helikopter har landstinget för närvarande avtal
med AB Norrlansflyg.
De av luftfartsmyndigheten ökade kraven på helikopter för sjuktransport och
för flygning i mörker gör att nuvarande strategi av kostnadsskäl bör omprövas.
Riksdagen har uppdragit åt chefen för armen att organisera och inköpa helikoptrar för sjuktransport i krig och att mot ersättning ställa dem till samhällets förfogande. Organisationen beräknas vara i drift med verksamhet dygnet runt fr o m 1 juli 1994.
Mot den bakgrunden bör nuvarande avtal justeras och förlängas t o m 30 juni
1994.
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Beredningsförslag
Avtalet med AB Norrlandsflyg justeras och förlängs t o m 30 juni 1994.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 152

Bidrag till projektet Ottilia
Dnr 1254/93

Ärendebeskrivning
TCO Norrbotten ansöker om 150 000 kr i landstingsbidrag till utbildningsinsatser, kurser och information inom ramen för projektet Ottilia Kompetensoch Utvecklingscentrum. Hela projektet har kostnadsberäknats till 1,6 mkr.
Bidrag i övrigt söks från länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen i Luleå, Luleå kommun och utvecklingsfonden.

Beredningsförslag
Framställningen avslås. Såväl verksamhetsinnehållet som den lokala karaktären gör att projektet faller utanför landstingets ansvarsområde.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 153

Bidrag till 1994 års
Nordnordiska juristmöte
Dnr 1539/93

Ärendebeskrivning
Var tredje år anordnas möten med jurister från de norra delarna av Finland,
Norge och Sverige för att diskutera lagstiftnings- och rättstillämpningsfrågor
av gemensamt intresse för de tre länderna.
1994 års möte kommer att förläggas till Piteå och beräknas omfatta ett hundratal deltagare samt medföljande familjemedlemmar. Arrangörerna ansöker
om landstingsbidrag för mötets omkostnader med motiveringen att det är ett
evenemang för Norrbotten och samtidigt ett led i samarbetet inom Barentsregionen.
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Beredningsförslag
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 154

Bidrag till Soroptimistmöte i Luleå
Dnr 1400/93

Ärendebeskrivning
Soroptimist International är en opolitisk sammanslutning av yrkeskvinnor. I
slutet av maj 1994 ska deras svenska avdelning ha sitt årsmöte i Luleå. Mötet
arrangeras av den lokala soroptimistföreningen i Luleå-Gammelstad.
Det preliminära programmet omfattar förutom årsmötesförhandlingar även
diskussioner på temat "Kvinnor och teknik". I samband med årsmötet vill föreningen visa gästerna sådant som gör det gott och bra att leva i vår landsända.
I detta syfte anhåller Luleå-Gammelstads Soroptimistklubb om bidrag till
kostnaderna för hyra av kongresslokaler, bankett, transporter inom Luleå
samt en rundtur i Norrbotten.

Beredningsförslag
Ansökan avslås.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 155

Listning hos husläkare
Dnr 1178/93

Ärendebeskrivning
I enlighet med landstingsfullmäktiges beslut har samtliga i Norrbotten verksamma läkare erbjudits anmäla sitt intresse för att verka som husläkare. Positiva svar har kommit från 165 läkare, varav 21 privata. Av distriktsläkarna
har nästan samtliga svarat positivt. Sammanfattningsvis kan konstateras att
totalt för länet skulle beräknat behov mer än väl täckas med det antalet läkare
som lämnat positiva svar. Geografiska skillnader finns dock:
 Intresset i Piteå (inkl Älvsbyn), Gällivare och Luleå har varit stort och
överstiger det beräknade behovet av husläkare. Resultatet i Arvidsjaur tyder också på ett visst överskott.
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 I Övertorneå, Haparanda, Arjeplog, Kiruna, Jokkmokk och Boden överensstämmer intresset med det beräknade behovet.
 I Kalix och Pajala kan ett visst underskott av husläkare komma att uppstå.
 I Överkalix och Vittangi understiger intresset klart det behov som finns.
Med inventeringen som utgångspunkt kan planeringen för listning av invånarna i Norrbotten fortsätta. Det är nu möjligt att ta fram det underlag som behövs för att söka tillstånd hos datainspektionen för att konstruera ett databaserat registreringssystem. Privata husläkare måste söka egna tillstånd för dataregistrering.
I förberedelsearbetet ingår också att ta fram ett bra underlag för bred information till Norrbottens befolkning om den kommande listningen.
När det administrativa förberedelsearbetet är klart och tillstånd erhållits från
datainspektionen kan listningen påbörjas. Den kommer att ske samtidigt i hela
länet. En samtidig listning i alla kommuner är nämligen en viktig förutsättning
för ett fritt val av läkare i länet. Inte minst med tanke på att det finns en inte
obetydlig grupp pendlare som av olika anledningar kan finna det lämpligt att
välja en husläkare på annan ort än bostadsorten. Ytterligare ett skäl som talar
för en samtidig listning är att informationen kan göras lättförståelig och därmed slagkraftig.
Tillståndet från datainspektionen och förberedelsearbetet beräknas vara klart
så att listningen kan genomföras under april månad 1994.

Beredningsförslag
Förberedelsearbetet, innefattande ansökningar om erforderliga tillstånd hos
Datainspektionen, ska bedrivas så att alla invånare i Norrbotten under april
1994 erbjuds välja egen husläkare.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 156

Komplettering av
åtagandet för husläkare
Dnr 1178/93

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fastställde i september 1993 riktlinjer för införande av
husläkarsystemet. I beslutet ingick att landstinget förbehöll sig rätten att senare besluta om att läkarinsatser vid mödravårdscentraler ska ingå som ett
vidgat husläkaråtagande.
I samråd mellan barnmorskor, gynekologer och distriktsläkare har riktlinjer
för mödrahälsovården i ett husläkarsystem nu utarbetats (bilaga).
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Mödrahälsovården kommer, även i ett husläkarsystem, att tillhöra primärvården och det administrativa och medicinska ledningsansvaret för den enskilda
mödravårdscentralen kan variera beroende på organisationsform och lokala
förutsättningar.
I husläkarens åtagande föreslås ingå att erbjuda alla gravida kvinnor ett
läkarbesök. Besöket ska vara ett komplement till inskrivningssamtalet hos
barnmorska i syfte att ta tillvara husläkarens kompetens om den individuella
gravida kvinnan och den blivande familjen som många gånger kan vara baserad på långvarig kontinuitet. Om det uppstår icke gynekologiska/obstetriska
komplikationer under graviditeten som besvär från rörelseorganen, infektioner
m m så är det till husläkaren som den gravida kvinnan i första hand ska vända
sig.
Husläkarens insatser vid mödrahälsovården ingår i kapitationsersättningen.
För läkarbesök utöver det första får husläkaren besöksersättning från landstinget, även i de fall besöket är avgiftsfritt.

Beredningsförslag
1 Förslaget till riktlinjer fastställs.
2 Husläkaråtagandet ska även innefatta läkarinsatser vid mödrahälsovård
enligt dessa riktlinjer.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 157

Vårdgarantin år 1994
Dnr 1527/92

Ärendebeskrivning
Landstingsförbundets styrelse har vid sammanträde den 14 november 1993
beslutat rekommendera att den ursprungliga omfattningen av vårdgarantin
kvarstår. Därutöver kan sjukvårdshuvudmännen lokalt komplettera den centrala garantin med ytterligare patientgrupper.
Den centrala vårdgarantin omfattar följande insatser:
 Utredning och behandling av kranskärlssjukdom.
 Total ledplastik i höftled och knäled.
 Operation av grå starr.
 Operation vid gallstenssjukdom.
 Operation av ljumskbråck.
 Operation vid godartad prostataförstoring.
 Kirurgisk behandling av urininkontinens hos kvinnor.
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 Kirurgisk behandling av prolaps (framfall).
 Utprovning av hörapparat.
Patienter som omfattas av garantin ska få insatsen/behandlingen genomförd
inom tre månader. I övrigt gäller av socialstyrelsen utgivet allmänt råd - God
vård i rätt tid - vilket innehåller indikationer för de olika insatserna samt kriterier för prioritering av patienter.
Förbundskansliet kommer vid årsskiftet 1993/94 och 1994/95 genomföra
mätningar av köer, väntetider och produktion för de insatser som återfinns i
den ursprungliga vårdgarantin.

Beredningsförslag
Den centrala vårdgarantin med den ursprungliga omfattningen ska gälla i
Norrbotten också för år 1994.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 158

Fördelning 2/93 av landstingets
forsknings- och utvecklingsanslag
Dnr 94/93

Ärendebeskrivning
För forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) 1993 har landstinget avsatt
2 250 000 kronor.
Vid fördelningstillfälle 1/93 beviljade landstingsstyrelsen (§ 80/93) 624 100
kronor till 16 projekt. 857 000 kronor har överförts till Kalix sjukvårdsdistrikt för WHO-projektet MONICA. Återstår att fördela 768 900 kronor.
Till ansökningstillfälle 2/93 (sista ansökningsdag 15 september 1993) har 39
ansökningar inkommit med begäran om 3 281 689 kronor för år 1 och 763
675 kronor för år 2. Totalt begärs 4 045 364 kronor (bilaga 1 och 2).
Projektansökningarna 31, 45, 52, 53, 59, 61 och 66 har anmodats söka medel
från statsbidragen till habilitering och rehabilitering (LSS). Projekt 28 har
anmodats söka medel från landstingets Dagmarpengar.
Samhällsmedicinska enheten tillstyrker, efter samråd med vetenskapliga rådet,
att bidrag beviljas med 768 000 kronor till 16 projekt (bilaga 3).
Projekten fördelar sig på följande verksamhetsområden:
 Primärvård: 3 projekt, 137 000 kronor
 Övrig hälso- och sjukvård: 11 projekt, 537 000 kronor
 Tandvård: 1 projekt, 30 000 kronor
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 Utbildning: 1 projekt, 64 000 kronor

Beredningsförslag
Bidrag beviljas med 768 000 kronor till 16 projekt enligt bilaga 3.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 159

Yttrande över begäran om
anslutning till sjukförsäkringen
Dnr 1052/93

Ärendebeskrivning
Sjukgymnast Ing-Marie Rönnbäck, Boden, ansöker hos försäkringskassan om
att bli uppförd på förteckningen över privatpraktiserande sjukgymnaster med
verksamhet förlagd till Sävast. Hon är sedan hösten 1991 verksam som privatpraktiserande sjukgymnast, ansluten till sjukförsäkringen, på halvtid med
verksamheten förlagd i Sörbyn.
Rönnbäck har nu konstaterat att antalet patienter i verksamheten i Sörbyn inte
är tillräckligt för att kunna försörja henne. Därför vill hon i stället bedriva
verksamhet på heltid vid Golf-Center i Sävast, Boden. Verksamheten i Sörbyn
kommer att upphöra om hennes begäran om anslutning i Sävast be- viljas.
Enligt gällande bestämmelser för anslutning till sjukförsäkringen får försäkringskassan inte utan landstingets tillstyrkan föra upp en sjukgymnast på förteckningen över privatpraktiserande sjukgymnaster om verksamheten ska bedrivas hel- eller deltid med förläggning i Bodens kommun (med undantag för de
perifera delarna). Detta gäller även om vårdgivaren sedan tidigare är ansluten
till försäkringen med verksamheten förlagd till annan ort i länet. Mot den
bakgrunden begär försäkringskassan att landstinget ska yttra sig över ansökan.
Som ett led i beredningen av ärendet har primärvårdsnämnden i Boden getts
tillfälle att yttra sig över Rönnbäcks planer. Nämnden (§ 20/93) avstyrker att
hon ansluts till sjukförsäkringen som privatpraktiserande sjukgymnast med
verksamhet förlagd till Sävast. Nämnden anser att behovet av sjukgymnastik i
Sävastområdet tillgodoses genom en förstärkning av sjukgymnastiken med 1
tjänst som skett vid Sandens vårdcentral.

Beredningsförslag
Följande yttrande avges till försäkringskassan:
Landstingsstyrelsen avstyrker att Ing-Marie Rönnbäck förs upp på försäkringkassans förteckning över privatpraktiserande sjukgymnaster med verksamhet i Sävast. Styrelsen anser, i likhet med primärvårdsnämnden, att nuvarande utbud av sjukgymnastik i det aktuella området tillgodoser de sjukvårdsmässiga behoven.
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Yrkande

Lars Spolander (m): Anslutningen tillstyrks.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och yrkandet och finner beredningsförslaget antaget.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
Reservation

Av Lars Spolander och Lars Brunnberg, båda (m), till förmån för yrkandet.

§ 160

Försäljning av bostadsrätt
i Haparanda (Västra Esplanaden 46)
Dnr 1513/93

Ärendebeskrivning
Efter förhandlingar har överenskommelse träffats med Katja Rantalankila,
Haparanda, om försäljning av bostadsrättslägenhet om 1 rok (43 m2) i HSB:s
bostadsrättsförening Hörnan i Haparanda för 35 000 kronor.

Försörjningsnämndens förslag, § 48/93
Lägenheten säljs till Katja Rantalankila för 35 000 kronor.

Beredningsförslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.

Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.

§ 161

Försäljning av mark i Kiruna
Dnr 1512/93

Ärendebeskrivning
År 1980 köpte landstinget ett markområde av fastigheten Lombolo 12:1 (f d
stg 134) av Kiruna kommun. Avsikten var att uppföra en vårdcentral med
sjukhem på området. Detta genomfördes dock aldrig och är inte heller aktuellt
i framtiden. Överläggningar om återförsäljning har därför förts med kommunen.
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Försörjningsnämndens förslag, § 47/93
Del av fastigheten Lombolo 12:1 säljs till Kiruna kommun för 240 000 kronor.

Beredningsförslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.

Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.

§ 162

Projektorganisation
för förändringsarbetet inom
länssjukvården i Luleå-Boden samt
tidplan för Sunderby sjukhus
Dnr 1681/93

Ärendebeskrivning
Länssjukvården i Luleå-Boden står inför omfattande förändringar. I parallella processer ska en ny vård- och arbetsorganisation införas i den befintliga
strukturen och ett nytt sjukhus projekteras och byggas. Samtidigt ska länssjukvården erbjuda befolkningen hälso- och sjukvård av god kvalitet. För att
det ska fungera krävs att aktiviteterna hålls samman.
Ett förslag till samordnad projektorganisation har därför upprättats. Vidare
har en tidplan för arbetet med det nya sjukhuset utarbetats.

Beredningsförslag
1 Förslaget till projektorganisation fastställs.
2 Redovisad tidplan godkänns.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
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§ 163

Anlitande av konsulter för
projektering av Sunderby sjukhus
Dnr 1681/93

Ärendebeskrivning
Ett stort antal konsultföretag/konsulter har anmält intresse för deltagande i
projekteringen av Sunderby sjukhus. Landstinget har tidigare valt att anlita
konsulter i stället för att upphandla när behov förelegat.
Därför har ett förslag upprättats på konsulter som har tillräckligt bred kompetens och stort kontaktnät. Hänsyn har bl a tagits till att projekteringen snarast
måste komma igång.

Beredningsförslag
1 De i separat förteckning föreslagna konsulterna/konsultföretagen anlitas
för projektering av Sunderby sjukhus.
2 Härvid ska i förteckningen föreslagna riktlinjer gälla.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
Anteckning

Toivo Hofslagare (s) deltar inte i handläggningen av ärendet.

§ 164

Underlag för upphandling av
entreprenör för Sunderby sjukhus
Dnr 1681/93

Ärendebeskrivning
Sjukhusledningen för Luleå-Boden har i samverkan med Landstingsfastigheter
och konsulter utarbetat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling i
form av generalentreprenad för Sunderby sjukhus.

Beredningsförslag
1 Förfrågningsunderlaget godkänns.
2 Entreprenaden ska snarast utannonseras.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

32

LANDSTINGSSTYRELSEN 16 DECEMBER 1993

§ 165

Skrivelse till arbetsmarknadsministern
Dnr 1381/93

Ärendebeskrivning
Ordföranden redovisar förslag till skrivelse till arbetsmarknadsministern med
framställning om gemensamma insatser för att lindra arbetsmarknads- effekterna av strukturförändringarna inom sjukvården i Norrbotten.

Beslut
1 Skrivelse enligt förslaget avges.
2 Åt ordföranden uppdras att underteckna skrivelsen.

§ 166

Avtackning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Olle Orava går i pension vid årsskiftet. Ordföranden framför landstingsstyrelsens tack för hans insatser under fjorton år i
landstingets tjänst, varav tio på kansliet.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
Landstingsdirektören har:
 Anställt Björn Weinz som chef för ADB-avdelningen vid landstingets
kansli och träffat avtal om anställningsvillkoren (dnr 99/93).
 Anställt Gunnar Persson som personaldirektör vid landstingets kansli och
träffat avtal om anställningsvillkoren (dnr 99/93).
 Tillförordnat Gunnar Johansson som förvaltningschef i Piteå sjukvårdsdistrikt fr o m den 25 oktober 1993 till dess att ordinarie förvaltningschef
tillträder (dnr 99/93).
 Tillförordnat Lars Holmgren som avdelningschef för samhällsmedicinska
enheten vid landstingets kansli under tiden 1 november t o m 31 december
1993 (dnr 99/93).
Personaldirektören har:
 Beslutat om garantipensioner nr 20-26/93 (dnr 67/93).
 Antagit Landstingsförbundets rekommendation, cirkulär F 93:19, om ändringar i försäkringsvillkoren för AGS-KL (dnr 58/93).
 Träffat lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor, LOK
93, med SKAF, FSA, SN och DIK-förbundet (dnr 1436/93 och 1657/93).
 Träffat lokalt LAS-avtal med SKTF (dnr 47/93).
 Träffat kollektivavtal med Jusek och SKTF om överuttag av övertid inom
ADB-avdelningen vid landstingets kansli (dnr 47/93).
 Förhandlat med SKAF om omplacering av undersköterskor vid Kiruna
lasarett utan att överenskommelse kunnat träffas (dnr 47/93).
 Förhandlat med SKAF om vissa rekryteringsprinciper inom omsorgsförvaltningen, varvid konstaterats att enighet råder (dnr 47/93).

2

Protokoll
Länspensionärsrådet

1993-10-12

Piteådirektionen

1993-10-20

Förhandlingsutskottet

1993-10-21

Försörjningsnämnden

1993-10-27

Förtroendenämnden

1993-10-28

Kalixdirektionen

1993-11-19
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3

Övrigt
Dom av kammarrätten, i vilken rätten lämnar överklagandena över landstingsfullmäktiges beslut om placering av länssjukhuset i Luleå-Boden utan bifall
(dnr 1501/93).
Skrivelse från Norrbottens läkarförenings förhandlingsgrupp i husläkarfrågan
med synpunkter på genomförandet av husläkarreformen (dnr 1178/93).
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