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§ 121

Val av protokolljusterare
Lars Spolander (m) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 122

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs med den ändringen att ärendet
"Borgensåtagande för pensionsutfästelse vid Matlaget i Gällivare AB" utgår.

§ 123

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 124

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 59/94

Landstingsdirektören lämnar följande rapport:

Den internmedicinska verksamheten
I min rapport till styrelsen i juni redovisade jag uppgifter från socialstyrelsens
rapport om den internmedicinska verksamheten. Min information till styrelsen
baserades dels på socialstyrelsens huvudrapport till regeringen, dels på en
granskning av det underlag som våra sjukhus (medicinklinikerna) lämnat till
socialstyrelsen.
Jag vill nu komplettera min redovisning med att anmäla att socialstyrelsen
genom skrivelse den 22 juni 1994 formellt överlämnat sin rapport till Norrbottens läns landsting. Samtidigt redovisar socialstyrelsen till landstinget sin
bedömning av situationen inom landstingsområdet. Socialstyrelsens slutsatser,
som överensstämmer med de vi själva dragit och redovisat till styrelsen, är
följande:
"De internmedicinska klinikerna inom landstinget redovisade i enkätunderlaget
för år 1993 som årsgenomsnitt beläggningstal mellan 76-99 procent. Vid en
viktning med hänsynstagande till antal intagningar och antal vårdplatser vid
respektive klinik blir genomsnittet för hela landstinget 88 procent.
Intagningarna vid de internmedicinska klinikerna under år 1993 per 1 000
invånare i landstinget var enligt enkätunderlaget ca 59 (ovägt riksgenomsnitt
är ca 54).
Vårdplatsantalet år 1993 enligt enkätunderlaget för internmedicin och geriatrik i landstinget per invånare 70 år och äldre var 24 (ovägt riksgenomsnitt är
12,5).
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Landstinget har mycket god vårdplatskapacitet med avseende på här aktuell
verksamhet. Detta avspeglas bl a i att de redovisade beläggningsnivåerna vid
klinikerna är bland de allra mest "gynnsamma" i landet. Socialstyrelsen bedömer att utrymme bör finnas att justera kapaciteten inom ramen för översyn
av sjukhusstrukturen i landstinget".

Konsortialavtal för SOS-Alarmering
Ett nytt konsortialavtal för SOS-Alarmering träder i kraft från och med år
1995. Staten, landstingsförbundet och kommunförbundet står kvar som ägare.
Huvudtankarna i det nya konsortialavtalet är dels att åstadkomma tydligare
förhållanden mellan SOS-Alarmering som är leverantör och staten, kommunerna och landstingen som kunder, dels att finansiering av verksamheten ska
ske efter förhandlingar med varje kund och inte efter en given kostnadsfördelning som är fallet med nuvarande avtal.
Det nuvarande avtalet kan dock i lämplig utsträckning tillämpas under en
övergångstid fram till och med utgången av 1996. Efterhand är avsikten att
alla kommuner och landsting ska kunna erbjudas skräddarsydda kundavtal.
Ägarna har garanterat bolagets ekonomi - som om det gamla konsortialavtalet
gällt - fram till och med utgången av 1996. Priset för grundabonnenterna stat, kommuner och landsting - behöver inte bli högre enligt den nya
modellen än det skulle ha blivit enligt den tidigare.
Lokal förankring är tillförsäkrad genom att SOS-Alarmering får lokala styrelser, med ett utvidgat resultatansvar. Ledamöterna i de lokala styrelserna
kommer att väljas av bolagsstyrelsen och utses på personliga meriter. Av
dessa krävs bl a statlig, kommunal eller landstingskommunal erfarenhet.
För oss inom Norrbottens läns landsting ger det nya konsortialavtalet anledningen till genomgång av de servicebehov vi har från SOS-Alarmering. Arbetet med att tillämpa det nya avtalet kommer att bedrivas som ett projekt inom
landstingets kansli.

Motioner under beredning
För närvarande är följande motioner under beredning:
Motion (motionär)
Nr 5/94 om bok för att presentera delar av landstingets
konstinnehav (fp-gruppen).
Nr 6/94 om strategi för att korrigera orättvisa löner (cgruppen).
Nr 7/94 om vård i livets slutskede (kds-gruppen).

Förslag till yttrande behandlas av
Utbildnings- och kulturnämnden 1994-09-07
Styrelsen 1994-09-08
Fullmäktige 1994-09-29
Styrelsen 1994-10-27
Fullmäktige 1994-11-24/25
Styrelsen 1994-10-27
Fullmäktige 1994-11-24/25

Inkomna remisser
Följande handläggning planeras för inkomna remisser:
Remissen avser

Yttrande
senast
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Allmänna råd från Socialstyrelsen: Sjukvård i 1994-09-15 Landstinget avger inget
kris och krig. Omställning och ändrade prioriyttrande.
teringar.
Bilstödsutredningens slutbetänkande (SOU 1994-09-19 Styrelsen 1994-09-08
1994:55) Reformerat bilstöd.
Betänkandet (SOU 1994:51) Minne och bild- 1994-09-30 Utbildnings- och kulturning. Museernas uppdrag och organisation.
nämnden 1994-09-07
Styrelsen 1994-09-08
Fullmäktige 1994-09-29
Betänkandet (SOU 1994:52) Teaterns roller. 1994-09-30 Utbildnings- och kulturnämnden 1994-09-07
Styrelsen 1994-09-08
Fullmäktige 1994-09-29
Socialdepartementets rapport (Ds 1994:57) 1994-10-01 Styrelsen 1994-09-08
Den framtida efterfrågan på läkare m m.
Fullmäktige 1994-09-29
Betänkandet (SOU 1994:75) Patientskadela- 1994-10-24 Styrelsen 1994-09-08
gen.
Fullmäktige 1994-09-29
Slutrapport från Landstingsförbundets projekt 1994-10-27 Styrelsen 1994-10-27
(Dnr Lf 940/92) Ny sjuksköterskeutbildning.
Slutbetänkande av 1993 års vallagskommitté 1994-12-15 Landstinget avger inget
(SOU 1994:30) Vallagen.
yttrande.

Beslut
Rapporten godkänns.

§ 125

Försäljning av Residenset 1
(Luleå sjukhus) och Råneå 86:1
(Råneå vårdcentral) m m
Dnr 1260/94

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av dels Sunderbyprojektet och dels de s k Ädelhyrorna har
förhandlingar förts med företrädare för Luleå kommun om det framtida nyttjandet av Luleå sjukhus samt Råneå och Björkskatans vårdcentraler. Förhandlingarna har lett till följande förslag:
 Kommunen köper Luleå sjukhus för 30 mkr, exklusive index, med tillträde
1998/99 (tidpunkt fastställs senast 30 november 1997). Kommunen och
landstinget får option på lokaler före respektive efter tillträdet. Som förutsättning för försäljningen gäller att bygget av Sunderby sjukhus påbörjas
före 1 juli 1995. Landstinget genom Luleå-Bodenförvaltningen fortsätter
att hyra ambulanslokaler på brandstationen till minst 31 december 1996.
 Kommunen köper Råneå vårdcentral för 32 mkr med tillträde 1 juli 1995,
varefter landstinget genom primärvården och tandvården hyr lokaler för
700 kronor per m2. Avtalet är avhängigt av att försäljningen av Luleå
sjukhus blir genomförd.
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 Kommunen fortsätter att hyra sjukhemslokaler på Björkskatans vårdcentral för 700 kronor per m2 t o m 31 mars 1999.
Eftersom försäljningssummorna överstiger 4 mkr per objekt är det landstingsfullmäktige som har att fatta försäljningsbesluten.

Försörjningsnämndens förslag
1 Residenset 1 (Luleå sjukhus) med tillhörande mark säljs till Luleå kommun
för 30 mkr, exklusive index, med tillträde 1998/99.
2 Råneå 86:1 (Råneå vårdcentral) med tillhörande mark säljs till Luleå
kommun för 32 mkr.
3 Hyresavtalen godkänns.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta enligt försörjningsnämndens förslag.
Yrkande

Ann-Christine Rutqvist (c):
 Beslutspunkt 1 utgår.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och yrkandet och
finner beredningens förslag antaget.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Försörjningsnämndens förslag bifalls.
Reservation

Av Ann-Christine Rutqvist och Stefan Tornberg, båda (c):
Mot bakgrund av att planfrågorna inte är tillfredsställande lösta i Sunderbyn
reserverar vi oss mot förslaget att försälja Luleå sjukhus. Att sälja en fastighet idag med tillträde1998/99 påminner allt för mycket om förhandskontraktet
till förrådet i Luleå. Det finns gott om tid att uppta förhandlingarna med eventuella köpare t o m fram till 1997.
Anteckning

Hans Rolfs (s) och Bertil Larsson (v) deltar inte i beslutet.
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§ 126

Motion nr 5/94 om
bok för att presentera delar av
landstingets konstinnehav
(fp-gruppen)
Dnr 559/94

Motionen
Landstinget har en imponerande konstsamling om ungefär 10 000 verk. Dessa
finns ute i landstingsinrättningar på skilda håll i länet och berikar miljön och
stimulerar anställda och besökare. Ett sätt att låta fler ta del av konstverken
vore att samla ett urval i en bok av god kvalitet.
Boken kan även ge en kortfattad beskrivning av landstinget, eventuellt kan
konstverken presenteras kommunvis. Konstnärsregister och kanske även något om de olika tekniker, som är representerade, kan ingå, men bör givetvis
bedömas mot bakgrund av hur omfattande verket får bli. En bok av det här
slaget kan användas av landstinget såväl som enskilda som gåva, den kan
även ge konstupplevelser till många människor, som kan förvärva den.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi landstinget besluta
att framställa en bok som presenterar delar av landstingets konstinnehav i
enlighet med vad ovan sägs.

Utbildnings- och
kulturnämndens yttrande och förslag
Landstingets konstsamling består av lös konst, fast utsmyckning, antika föremål och äldre möbler, totalt ca 10 000 registrerade verk, utplacerade på olika
inrättningar i länet. Vissa enstaka tavlor daterar sig från seklets början; verk
av exempelvis Charles Portin, Arthur Cantery och Karl Tirén, men de flesta
har inköpts under de senaste 25 åren.
Konstsamlingen består av grafik (65 procent), olja/akryl (23 procent) samt
textilier, skulpturer, emaljer, foton, föremål och reproduktioner (12 procent).
Landstingets konstregister finns lagrad i en databas på landstingets kansli.
Värdet av konstsamlingen uppskattas till ca 30 miljoner kr.
En konstguide i den form motionärerna föreslår måste betraktas som en policyfråga gentemot främst anställda och patienter och är ur den aspekten naturligtvis av värde för landstinget. Ur kulturpolitisk synvinkel är frågan däremot
av mindre betydelse.
Med hänsyn till detta och till att utbildnings- och kulturnämnden för närvarande saknar möjligheter att med egna resurser finansiera och organisera en
bokutgivning av det slag som förespråkas i motionen, föreslår nämnden att
motionen avslås.
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Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och förslag till fullmäktige:
Kostnaden för den bokutgivning som föreslås i motionen kan beräknas till ca
300 000 kr. Enligt utbildnings- och kulturnämnden har den inget större kulturpolitiskt värde. Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen fullmäktige att fatta följande beslut:
Motionen avslås.
Yrkande

Göte Pettersson (fp):
Motionen bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och yrkandet och
finner beredningens förslag antaget.

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.
Reservation

Av Göte Pettersson (fp):
En konstguide i den form som vi föreslår kan betraktas som en policyfråga
gentemot de anställda (personalpolitik), som en allmän informations- och
marknadsföringsfråga för landstinget samt möjligen också som ett led i strävan att i högre grad använda kulturen som ett verktyg för vård och tillfrisknande. Ur alla dessa aspekter är förslaget av stort värde för landstinget. Därför menar vi att motionen borde bifallas.

§ 127

Yttrande över betänkandet (SOU
1994:52) Teaterns roller
Dnr 937/94

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet som avgetts av teaterutredningen.
Utredningens uppgift har varit att göra en översyn av Riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och
länsteatrarna. I uppdraget har även ingått att överväga om statsbidraget till Riksteatern innebär ett maximalt utnyttjande av denna resurs
eller en omprioritering bör ske av en del av Riksteaterns nuvarande
statsbidrag till andra angelägna ändamål inom kultursektorn. Uppdra-
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get har sin grund i de kraftigt ökande kostnaderna för teatrarnas turnéverksamhet.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 30 september
1994.

Utbildnings- och kulturnämndens förslag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att landstinget avger följande yttrande:
Landstinget anser att utredningen borde kompletteras med en analys av
Riksteaterns och länsteatrarnas betydelse och uppgifter för teaterlivet. Även
den nuvarande utvecklingen inom mediaområdet och de fria teatergrupperna
och dess samband med en internationell, nationell och regional teaterproduktion skulle behöva belysas ytterligare.
Landstinget föreslår därför att utredningstiden förlängs och att utredningen
ges direktiv att komplettera betänkandet med tydliga förslag, grundade på en
framåtsyftande, visionär analys av teaterns framtida roller och arbetssätt.
Det är av stor betydelse att formerna för en regional kultur- och teaterpolitik
diskuteras. Landstingsfullmäktige har i maj 1994 antagit ett kulturpolitiskt
program som bl a slår fast följande:
Norrbotten har utvecklade samverkansformer inom länet och med andra
regioner. De framsteg som nåtts i kultursamarbetet på Nordkalotten och
inom det euroarktiska området är av strategisk betydelse för länet. En regionalisering av statliga funktioner skulle möjliggöra en ökad handlingsfrihet och förstärka en regional profilering. Ett övertagande av statliga fördelningsfunktioner inom kulturområdet är en naturlig väg för Norrbotten
att vässa den regionala profilen.
Landstinget anser att staten bör vara mer flexibel i sin roll för att kunna stimulera till regional profilering och verka för en ökad mångfald på teaterområdet. En viss statlig avreglering och decentralisering av beslutfunktioner är
nödvändig för att möjliggöra en sådan utveckling. Avvägningar och riktlinjer i
målen för länsteatrarna, exempelvis vad gäller ett vidgat produktions- uppdrag, är en regional kulturpolitisk fråga medan finansieringsformen till viss
del är av nationell karaktär.
Vi anser att eftersom landstinget formulerar mål och tillämpar målstyrning för
de regionala kulturinstitutionerna ska också landstinget vara mottagare av det
statliga stödet till teaterverksamheten.
För vår del har särskilt Norrbottensteatern och den Samiska Teatern i Kiruna,
men även de fria teatergrupperna, en strategisk roll att verka som motor för
länets teaterliv och för interregionala kontakter på teaterområdet. Av särskild
betydelse är det s k Barentssamarbetet. Ur det perspektivet anser vi att Sverige behöver ett nationellt kulturcentrum i Norrbotten för kulturutbytet inom
det euroarktiska området.
Turnéverksamheten är i vårt län en hörnpelare som samtidigt är ekonomiskt
svår att ensidigt finansiera med regionala och lokala medel. I betänkandet
saknas förslag till en rättvis nationell policy vad gäller finansieringen av turnéverksamheten.
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I diskussionen om nationalscenerna vill landstinget framhålla behovet av att
Operan och Dramaten tilldelas ett visst nationellt turnéuppdrag samt att samverkansformer med länsteatrarna kommer till stånd. Efter 20 års försöksverksamhet är det vidare dags att ge den Samiska teatern en erkänd nationell ställning. Vi anser att den Samiska Teatern i Kiruna bör få ett nationellt uppdrag
och likställas med övriga nationella kulturinstitutioner/nationalscener.
I fråga om Riksteaterns framtida organisation förordar vi en tudelning av
verksamheten i en producerande och en distribuerande enhet. Motiven för en
sådan uppdelning framgår av de skäl som utredningen framför om behovet av
att stärka arrangörsledet och vidga deltagandet.
Sammanfattningsvis anser alltså landstinget att:
 Utredningstiden ska förlängas och utredningen ges direktiv att komplettera
betänkandet med tydliga förslag, grundade på en framåtsyftande, visionär
analys av teaterns framtida roller och arbetssätt.
 Landstinget ska vara mottagare av det statliga stödet till den regionala teaterverksamheten.
 Ett nationellt kulturcentrum ska inrättas i Norrbotten för kulturutbytet
inom det euroarktiska området.
 En rättvis nationell policy för finansiering av turnéverksamheten ska utformas.
 Operan och Dramaten ska tilldelas ett visst nationellt turnéuppdrag, samtidigt som samverkansformer med länsteatrarna utvecklas.
 Den Samiska Teatern i Kiruna ska få ett nationellt uppdrag och likställas
med övriga nationella kulturinstitutioner/nationalscener.
 Riksteaterns organisation delas upp i en producerande och en distribuerande enhet.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att avge yttrande enligt utbildningsoch kulturnämndens förslag.
Yrkande 1

Av Lars Spolander (m), Ann-Christine Rutqvist (c) och Göte Pettersson (fp):
 Skrivningen om att landstinget ska vara mottagare av det statliga stödet till
den regionala teaterverksamheten utgår.
Yrkande 2

Av Ann-Christine Rutqvist (c) och Göte Pettersson (fp):
 Det andra stycket i yttrandet ska ha följande lydelse: Landstinget föreslår
därför att utredningen överlämnas till den "stora kulturutredningen" med
uppdraget att göra de ytterligare analyser och förtydliganden som ovan efterlysts.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och yrkandena och
finner beredningens förslag antaget.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Yttrande enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag avges.
Reservation 1

Av Lars Spolander och Gunilla Wallsten, båda (m), till förmån för yrkan- de
1.
Reservation 2

Av Ann-Christine Rutqvist och Stefan Tornberg, båda (c):
Vi anser att utredningen Teaterns roller fullgjort sitt uppdrag och därmed får
anses som avslutad. Utredningen kan därmed överlämnas till Kulturutredningen som har till uppgift att lämna en samlad syn på kulturen i samhället.
Det vore dessutom förmätet att kräva att det statliga stödet till den regionala
teaterverksamheten ska tillföras landstinget då vi i detta län delar huvudmannaskapet med Luleå kommun.
Reservation 3

Av Göte Pettersson (fp) till förmån för yrkandena.
Särskilt yttrande

Av Maj-Lis Palo (kds):
Vi instämmer i yrkandena.

§ 128

Yttrande över betänkandet
(SOU 1994:51) Minne och bildning museernas uppdrag och organisation
Dnr 796/94

Ärendebeskrivning
Kulturdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet som avgetts av museiutredningen.
Utredningens uppgift har varit att se över museiväsendets struktur och
samverksansformer, bl a i syfte att skapa bättre förutsättningar för en
effektivare användning av de totalt tillgängliga resurserna på museiområdet. Uppdraget kan sammanfattas i sex huvudområden: museernas
samhällsuppdrag, museisystemets organisationsstruktur, museernas roller, statens ägarskap, kompetensutveckling, institutioner utanför museisystemet.
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Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 30 september
1994.

Utbildnings- och kulturnämndens förslag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att landstinget avger följande yttrande:
Landstinget anser att utredningen ytterligare borde ha belyst den nuvarande
utvecklingen inom medier och turism kopplat till en diskussion om dess samband med övrig samhällsförändring och ökad internationalisering.
Landstinget föreslår därför att utredningstiden förlängs och att utredningen
ges direktiv att komplettera betänkandet med tydliga förslag, grundade på en
framåtsyftande, visionär analys av museernas framtida roller och arbetssätt.
Det är av stor betydelse att formerna för en regional kultur- och museipolitik
diskuteras. I betänkandet beskrivs styrsystemet i museisektorn. Utredningen
ger fem förslag till förändringar i fördelningen av det statliga stödet till den
regionala museiverksamheten. Bl a att stödet ska destineras direkt till den regionala museiorganisationen.
Landstingsfullmäktige har i maj 1994 antagit ett kulturpolitiskt program som
bl a slår fast följande:
Norrbotten har utvecklade samverkansformer inom länet och med andra
regioner. De framsteg som nåtts i kultursamarbetet på Nordkalotten och
inom det euroarktiska området är av strategisk betydelse för länet. En regionalisering av statliga funktioner skulle möjliggöra en ökad handlingsfrihet och förstärka en regional profilering. Ett övertagande av statliga fördelningsfunktioner inom kulturområdet är en naturlig väg för Norrbotten
att vässa den regionala profilen.
Vi anser att staten bör vara mer flexibel i sin roll för att kunna stimulera till
regional profilering och verka för en ökad mångfald på museiområdet. En viss
statlig avreglering och decentralisering av beslutfunktioner är nödvändig för
att möjliggöra en sådan utveckling. Vi anser att eftersom landstinget formulerar mål och tillämpar målstyrning för de regionala kulturinstitutionerna bör
också landstinget vara mottagare av det statliga stödet till den regionala museiverksamheten.
I vårt län förstärks detta motiv eftersom landstinget är ensam huvudman för
länsmuseet.
Sammanfattningsvis anser alltså landstinget att:
 Utredningstiden ska förlängas och utredningen ges direktiv att komplettera
betänkandet med tydliga förslag, grundade på en framåtsyftande, visionär
analys av museernas framtida roller och arbetssätt.
 Landstinget ska vara mottagare av det statliga stödet till den regionala museiverksamheten.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att avge yttrande enligt utbildningsoch kulturnämndens förslag.
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Yrkande 1

Av Lars Spolander (m), Ann-Christine Rutqvist (c) och Göte Pettersson (fp):
 Skrivningen om att landstinget ska vara mottagare av det statliga stödet till
den regionala museiverksamheten utgår.
Yrkande 2

Av Ann-Christine Rutqvist (c) och Göte Pettersson (fp):
 Det andra stycket i yttrandet ska ha följande lydelse: Landstinget föreslår
därför att utredningen överlämnas till den "stora kulturutredningen" med
uppdraget att göra de ytterligare analyser och förtydliganden som ovan efterlysts.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och yrkandena och
finner beredningens förslag antaget.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Yttrande enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag avges.
Reservation 1

Av Lars Spolander och Gunilla Wallsten, båda (m), till förmån för yrkan- de
1.
Reservation 2

Av Ann-Christine Rutqvist och Stefan Tornberg, båda (c):
Vi anser att utredningen fullgjort sitt uppdrag och därmed får anses som avslutad. Utredningen kan därmed överlämnas till Kulturutredningen som har
till uppgift att lämna en samlad syn på kulturen i samhället.
Reservation 3

Av Göte Pettersson (fp) till förmån för yrkandena.
Särskilt yttrande

Av Maj- Lis Palo (kds):
Vi instämmer i yrkandena.
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§ 129

Yttrande över departementspromemorian (Ds 1994:57) Den
framtida efterfrågan på läkare m m
Dnr 993/94

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över promemorian som utarbetats av en arbetsgrupp. Gruppens uppgift har varit att:
 Bedöma den framtida efterfrågan på läkare vid olika antaganden om hälsooch sjukvårdens volymutveckling.
 Bedöma och lämna förslag om bl a läkarutbildningens organisation t o m
legitimation mot bakgrund av bl a de minimikrav för utbildning som ställs
inom EG och de svårigheter som kan förväntas uppstå att bereda erforderligt antal tjänster för allmäntjänstgöring.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 1 oktober 1994.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att avge följande yttrande:

Tillgång och efterfrågan på läkare
Norrbottens läns landsting har via samverkansnämnden för norra sjukvårdsregionen vid upprepade tillfällen till social- och utbildningsdepartementen
samt riksdagens social- och utbildningsutskott redovisat norrlandstingens
långsiktiga behov av utexaminerade läkare från Umeå. Läkarutbildningen i
Umeå har avgörande betydelse för läkarförsörjningen i Norrland eftersom
50 - 70 procent av de utexaminerade läkarna stannar i Norrlandslänen efter
examen.
Betydelsen av läkarutbildningen i Umeå understryks ytterligare av det faktum
att pensionsavgångarna bland läkare, särskilt i Norrbotten, ökar markant
några år in på 2000-talet, något som även framhålls i departementspromemorian.
Detta leder styrelsen till slutsatsen att man måste iaktta stor försiktighet när
det gäller att besluta om förändringar av utbildningskapaciteten för läkare. Ett
beslut nu om en minskning av läkarutbildningen kan leda till betydande svårigheter att rekrytera läkare till olika delar av landet.
Styrelsen vill med skärpa understryka att läkarutbildningen i Umeå inte tål
någon minskning. Samverkansnämndens krav på en ökning av läkarutbildningen i Umeå till en nivå som motsvarar 130 utexaminerade läkare per år i
början av 2000-talet kvarstår. Enligt styrelsens uppfattning är det möjligt att
genom omfördelning av det totala antalet platser på läkarutbildningen öka
nivån i Umeå på bekostnad av andra utbildningsorter.
En sådan åtgärd skulle bidra till att underlätta läkarrekryteringen inom den
norra sjukvårdsregionen. De ytterligare motiven för en utökning av läkarut-
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bildningen i Umeå redovisas i samverkansnämndens yttrande över departementspromemorian.
Styrelsen vill i detta sammanhang med kraft understryka det resonemang som
förs i promemorian om fortsatta läkarvakanser i delar av landet, t ex Norrbotten, samtidigt som det råder överskott på läkare på utbildningsorterna. En
minskning av nuvarande utbildningskapacitet riskerar att accentuera svårigheterna att rekrytera läkare för tjänstgöring i glesbygdslänen.

Grundutbildningen, allmäntjänstgöring och legitimation
Landstingsstyrelsen tar inte ställning till förslagen om att förlänga läkarutbildningen med en termin till sammantaget 6 år och därvid förkorta allmäntjänstgöringen (AT) till 15 månader.
Styrelsen finner det anmärkningsvärt att någon diskussion om innehållet i en
förlängd läkarutbildning inte förs i promemorian. Rimligen bör en ordentlig
diskussion genomföras om innehållet i en förlängd läkarutbildning innan beslut i frågan fattas. Även konsekvenserna av en motsvarande förkortning av
AT-tjänstgöringen bör belysas ytterligare innan ett sådant beslut fattas. Diskussioner i dessa båda frågor bör engagera företrädare för den praktiska sjukvården.
Styrelsen förstår motiven bakom att föreslå en viss ökad flexibilitet vad avser
tjänsgöringstider inom såväl de obligatoriska delarna som den valfria delen av
AT. Styrelsen vill emellertid varna för att tillåta allt för stor valfrihet och
flexibilitet inom AT-systemet. Det är enligt styrelsens mening angeläget att
slå vakt om grundtanken med AT, d v s att tjänstgöringen ska bidra till att
utbilda läkare av hög kvalitet och med goda färdigheter inom de basala medicinska områdena. En alltför stor valfrihet inom AT riskerar att rasera den
grundtanken.
Vad avser ansvaret för AT anser styrelsen att sjukvårdshuvudmännen även
fortsättningsvis ska vara ansvariga för den verksamheten. Styrelsen avvisar
bestämt att ansvaret överförs till universiteten. Vid en överföring av ansvaret
för AT till universiteten skulle landstingen ändå få stå för finansieringen utan
att kunna påverka rekrytering och anställningsvillkor för de blivande läkarna.
Styrelsen vill också påminna om att när AT-systemet infördes så var ett av
motiven att utbildningen efter läkarexamen utgör en del av sjukvårdsplaneringen hos sjukvårdshuvudmännen och inte en del av utbildningsplaneringen.
Detta understryks även av det faktum att AT-tjänsterna skulle vara sjukvårdsmässigt motiverade. En överföring av ansvaret för AT till universiteten
motverkar, enligt styrelsens uppfattning, grundtanken bakom AT-systemet.
För att underlätta för de studenter som avlägger läkarexamen i Umeå att få
fullgöra AT-tjänstgöring kommer Norrbottens läns landsting tillsammans med
övriga regionlandsting även i framtiden att inrätta AT-block i samma omfattning som hittills. I förhållanden till den begärda examinationsfrekvensen (130
per år) innebär detta en något högre kapacitet än antalet examina- tioner.
Yrkande

Lars Spolander (m):
 Fjärde stycket från slutet utgår.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och yrkandet och
finner beredningens förslag antaget.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Yttrande enligt beredningens förslag avges.
Reservation

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

§ 130

Yttrande över betänkandet (SOU
1994:75) Patientskadelagen
Dnr 1128/94

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet som avgetts av patientförsäkringsutredningen.
Utredningens uppgift har varit att lämna förslag om hur reglerna för
ersättning vid behandlingsskada inom hälso- och sjukvården ska vara
utformade i framtiden.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 24 oktober
1994.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att avge följande yttrande:
Landstinget tillstyrker utredningens föreslag om en särskild lag som ger patienter rätt till ersättning för skador som uppkommer vid hälso- och sjukvård.
En rad nya, privata aktörer har under senare år tillkommit inom vården. Det
måste då finnas ett system som täcker alla patienter och som garanterar enhetlig behandling av skadefallen. Risken är annars att patienter som söker vård
hos andra än de offentliga sjukvårdshuvudmännen blir utan ersättning vid en
skada eller får sin ersättningsfråga annorlunda reglerad.
Landstinget tillstyrker även de utvidgningar som föreslås i förhållande till den
nuvarande frivilliga försäkringen, d v s att även psykiska skador ska ersättas
liksom skador som uppstår på grund av läkemedel som en vårdgivare själv
tillverkar eller importerar.
Däremot avvisar landstinget förslaget om att återinföra en självrisk i systemet. Som landstinget påtalat i andra sammanhang mötte den självrisk som
tidigare tillämpades i den frivilliga försäkringen mycket kritik från såväl patienter som vårdpersonal. En patient som t ex får tandskador vid intubation
och kanske tillerkänns 2 000 kr i ersättning har mycket svårt att förstå och
acceptera varför denna ersättning ska reduceras med 1 760 kr.

16

LANDSTINGSSTYRELSEN 8 SEPTEMBER 1994

Det är då bättre att behålla den nuvarande modellen enligt vilken ersättning
alltid utgår för kostnader och inkomstförluster som sammanlagt överstiger
700 kr. Det borde i tillräcklig utsträckning tillgodose syftet bakom utredningens förslag om självrisker.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Yttrande enligt beredningens förslag avges.

§ 131

Riktlinjer för politisk information
vid landstingets sjukvårdsinrättningar
inför folkomröstningen om svenskt
medlemskap i EU
Dnr 1259/94

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat att det ska hållas en folkomröstning om svenskt medlemskap i Europeiska Unionen (EU) den 13 november 1994. Omröstningen
gäller om Sverige ska bli medlem av EU i enlighet med det avtal som förhandlats fram mellan Sverige och EUs medlemsländer.
På nationell nivå har Sekretariatet för Europainformation, som lyder under
Utrikesdepartementets handelsavdelning, riksdagens uppdrag att informera
allmänheten inför folkomröstningen. Till sin hjälp har man på regional nivå
länsstyrelserna och biblioteken. Det åligger alltså inte landstinget att informera om EU till en bred allmänhet.
Landstingsstyrelsen antog den 30 juni (§ 107) riktlinjer för politisk information vid landstingets sjukvårdsinrättningar inför 1994 års val till riksdag,
landsting, kommun och kyrkofullmäktige. Behov föreligger av att fastställa
riktlinjer även för folkomröstningen.

Beredningens förslag
1 Ovannämnda riktlinjer ska tillämpas även inför årets folkomröstning om
svenskt medlemskap i EU.
2 Förutom de politiska partierna ska även intresseorganisationer för Ja- respektive Nej-sidan omfattas av riktlinjerna.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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§ 132

Bidrag till Norrbottens läns FN-distrikt
Dnr 1100/94

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns FN-distrikt och Luleå FN-förening fyller 30 år 1994. Detta
avser man att fira den 21-23 oktober 1994 med offentliga seminarier, veckoslutskurs för medlemmar, jubileumsmiddag och kulturafton för ungdomar.
Temat för såväl kurs som seminarier kommer att vara Barents-regionen.
För att genomföra aktiviteterna ansöker Norrbottens läns FN-distrikt om ett
landstingsbidrag på 54 950 kr. Härutöver ansöker distriktet om bidrag från
Luleå kommun (35 900 kr) och länsstyrelsen (11 950 kr), totalt alltså 102
800 kr.

Beredningens förslag
1 Bidrag beviljas med 54 950 kr.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Enligt beredningens förslag.

§ 133

Investering i teleradiologisk
utrustning i Kalix sjukvårdsdistrikt
Dnr 998/94

Ärendebeskrivning
Enligt de budgetregler landstingsfullmäktige fastställt får förvaltningarna inte
själva besluta om investeringar i medicinskteknisk utrustning som kostar mer
än 0,5 mkr per objekt.
Kalixdirektionen, § 16/94, begär landstingsstyrelsens godkännande till en investering i teleradiologisk utrustning. Kostnaden uppgår till 4,6 mkr, varav 2
mkr finansieras genom att använda ej utnyttjade medel för inköp av telefonväxel och resterande 2,6 mkr inom förvaltningens budgetram.
Med dagens teknik är det möjligt att skicka röntgenbilder för konsultation och
utlåtanden via telenätet med bibehållen bildkvalitet. Anskaffande av teleradiologisk utrustning till vårdcentralerna i Haparanda, Överkalix och Övertorneå
samt röntgenkliniken på Kalix sjukhus innebär bl a att patient- servicen förbättras. I akuta fall kan bilder överföras till Kalix sjukhus och snabbt bedömas av röntgenläkare, varefter behandling kan påbörjas inom en mycket kort
tidsrymd. Risken för felbedömningar minskar också om erfarna röntgenläkare
gör bedömningarna.
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Den beräknade volymen uppgår till mellan 35 000 och 40 000 röntgenbilder
per år. Investeringen finansieras för distriktets del genom att en läkartjänst
inte återbesätts vid innehavarens pensionering, lägre transport- och vårdkostnader genom kortare vårdtider samt en viss produktivitetsökning.
Landstingsfullmäktige har i Landstingsplan 1994 gett Gällivareförvaltningen
ansvaret för teknikutveckling och kunskapsförmedling inom området digital
bildbehandling.

Beredningens förslag
1 Investeringen godkänns.
2 Vid upphandling ska samråd ske med Gällivareförvaltningen.

Beslut
Enligt beredningens förslag.

§ 134

Revisionsberättelse
för samverkansnämnden och dess
kansli 1993
Dnr 1017/94

Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer i Västerbotten har granskat bokslutet för samverkansnämnden för norra regionen och dess kansli och tillstyrker i sin berättelse att
samverkansnämnden och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet
för 1993 års förvaltning.
Samverkansnämnden, § 21/94, överlämnar revisorernas berättelse och förslag
om ansvarsfrihet till regionlandstinget för ställningstagande. Samtidigt föreslår nämnden att 1993 års överskott på 63 601,73 kronor återgår till regionlandstingen i förhållande till inbetalade belopp samt att avräkning av 1993 års
överskott görs vid årets inbetalning av regionlandstingens anslag enligt budget
1994.

Beredningens förslag
1 Samverkansnämnden och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 1993 års förvaltning.
2 Samverkansnämndens förslag om överskottsfördelning och avräkning godkänns.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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Anteckning

Karl-Gunnar Holmqvist (s), Toivo Hofslagare (s), Leif Hjalmarsson (s),
Irma Berggren (s), Lars Spolander (m) och Göte Pettersson (fp) deltar inte i
handläggningen av ärendet, under vilken Siwert Nordwall (s) leder sammanträdet och ersättaren Maj-Lis Palo (kds) tjänstgör.

§ 135

Den onkologiska vårdens
organisation och arbetsformer i norra
sjukvårdsregionen fram till år 2000
Dnr 1015/94

Ärendebeskrivning
Samverkansnämnden, §17/94, rekommenderar regionlandstingen att godkänna
samverkansnämndens förslag till onkologins organisation och arbetsformer i
norra sjukvårdsregionen fram till år 2000.

Beredningens förslag
Förslaget godkänns.

Beslut
Enligt beredningens förslag.

§ 136

Bilateralt avtal med
Akademiska sjukhuset i Uppsala 1994
Dnr 1016/94

Ärendebeskrivning
Samverkansnämnden, §18/94, rekommenderar regionlandstingen att godkänna förslag till bilateralt avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala om
högspecialiserad vård för 1994.

Beredningens förslag
Förslaget godkänns.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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§ 137

Lokal överenskommelse om
Holmforshemmet och Strömsegården
Dnr 1238/93

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner
inom ungdomsvård och missbrukarvård. I Norrbotten berörs Holmforshemmet och Strömsegården där huvudmannaskapet övergår från landstinget till
staten. För ledning av verksamheten har Statens institutionsstyrelse inrättats.
Inför övergången har en lokal överenskommelse, som bl a reglerar fastighetsoch personalfrågor, förhandlats fram med institutionsstyrelsen.

Beredningens förslag
Den lokala överenskommelsen godkänns.

Beslut
Enligt beredningens förslag.

§ 138

Yttrande över betänkandet (SOU
1994:55) Reformerat bilstöd
Dnr 980/94

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet
som avgetts av bilstödsutredningen. Utredningens uppdrag har varit att göra
en utvärdering och översyn av bilstödet till handikappade och föreslå nödvändiga förändringar.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 19 september 1994.
Eftersom nästa sammanträde med fullmäktige infaller vid en senare tidpunkt
är det landstingsstyrelsen som avger yttrandet.

Beredningens förslag
Följande yttrande avges:

Allmänt om remissen
I utredarens uppdrag har bland annat ingått att, på grund av stora skillnader
mellan olika försäkringskassors bedömningar, överväga innebörden och tilllämpningen av begreppet väsentliga förflyttningssvårigheter för att bevilja
bilstöd. Utredaren ska analysera skillnader mellan olika handikappgrupper när
det gäller möjligheterna att få bilstöd och föreslå åtgärder för att minska dessa
skillnader.
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Utredningens utgångspunkt har varit Handikapputredningens synsätt; en helhetssyn på stöd och service sett ur den enskildes perspektiv. Lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har fått
utgöra ledstjärna för insatserna på bilstödsområdet. Detta ser landstinget som
mycket positivt.
I utredningen redovisas en rad rättsfall som tydligt pekar på att olikheter förekommer mellan olika försäkringskassor i bedömningen av rätten till bilstöd
för olika funktionshinder. Därför föreslås förändringar av förordningen
(1988:890) om bilstöd till handikappade med avsikt att underlätta bedömningar av "väsentliga förflyttningssvårigheter". Utredningen vill vidare ändra
praxis när det gäller personer med bestående, svåra ryggskador och förordar
också en generösare bedömning av kortvuxnas problem att använda allmänna
kommunikationer.
Utredarens ambition att åstadkomma tydliga regler har enligt landstingets mening inte helt infriats. Ytterligare förtydliganden måste därför övervägas i den
fortsatta beredningen. Därvid bör utredningens diskussion om "varaktig funktionsnedsättning och väsentliga förflyttningssvårigheter" kunna vara en viktig
utgångspunkt.

Anpassningsbidraget m m
Utredningen föreslår förändringar när det gäller anpassningsbidraget. Bl a
föreslås att bidrag ska utgå för extrautrustning, anordningar som inte är fast
monterade (t ex släpkärra) och att riksskatteverkets förmånsvärdering bör
användas som grund vid beräkningar av vad som är grundutförande och extrautrustning. Dessa förslag kommer att innebära att fler funktionshindrade
kommer att omfattas av bilstöd vilket landstinget ser som positivt och i linje
med intentionerna i LSS.
Idag får bilanpassningar utföras av vem som helst. Kostnaderna kan många
gånger bli höga och ingen kontinuerlig kontroll av kompetens och driftsäkerhet sker. Därför välkomnas förslaget som utredningen lägger om ackreditering
av bilfirmor/verkstäder som ska få utföra bilanpassningar.
Bilstödets konstruktion
När en funktionshindrad söker bilstöd placeras vederbörande in i någon av
följande grupper:
1 Handikappade under 65 år som är beroende av bil för att förvärvsarbeta
eller genomgår yrkesinriktad utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering.
2 Handikappade under 65 år som beviljats stöd enligt punkt 1, men som
lämnat arbetsmarknaden med förtidspension eller beviljat sjukbidrag.
3 Andra handikappade än som nämns i punkt 1-2 i åldern 18-49 år.
4 Handikappade föräldrar med barn under 18 år.
5 Föräldrar med handikappade barn under 18 år.
Enligt praxis finns inte möjligheten att idag få bilstöd prövat i en annan grupp
än den personen först blivit prövad i - trots att det i förordningen inte finns
något som hindrar en sådan prövning. Det är positivt att utredningen aktualiserar denna handläggning och vill ändra praxis. Utredningen pekar på vikten
av att försäkringskassorna uppmärksammar detta vid framtida bedömningar
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och ger de funktionshindrade reella möjligheter att få ansökan om bilstöd prövad utifrån den totala livssituationen, inkluderande både arbete och fritid.
Landstingsstyrelsen delar utredningens mening i det avseendet.
Nytt bilstöd kan beviljas efter sju år. I utredningen förs resonemang om att till
detta lägga en 12 000-milsgräns. Av ekonomiska skäl läggs inte något förslag
om "säkerhetsgräns" för dem som kör mycket och sjuårsgränsen behålls.
Detta är enligt landstingets mening olyckligt. Norrbottens län präglas av långa
avstånd där resor till och från arbetet många gånger överstiger den genomsnittlige bilistens. Om man inte bor på någon av länets större orter kommer
bilen att vara oumbärlig för resa till och från olika sorters evenemang. Ur säkerhets- och rättvisesynpunkt bör därför en 12 000-milsgräns införas som
alternativ till sjuårsgränsen.
Slutligen vill landstinget också fästa uppmärksamheten på nivåerna på bilstödet. Grundbidraget och det inkomstprövade anskaffningsbidraget höjdes senast den 1 juli 1991. Utredningen föreslår nu ytterligare en höjning. Språngvisa
höjningar av det här slaget kan få negativa effekter för den enskilde, beroende
på om bidrags söks före eller efter en höjning. En jämnare utveckling av bidragsnivåerna vore därför att föredra. Detta kan åstadkommas genom att bilstödet och inkomstgränserna kopplas till basbeloppet.

Beslut
Yttrande enligt beredningens förslag avges.

§ 139

Val av ersättare i förhandlingsutskottet
Dnr 68/94

Ärendebeskrivning
Valet avser fyllnadsval efter Gunnel Essling (s), som avsagt sig uppdraget.
Mandatperioden utgår 31 december 1994.

Beslut
Disa Ådemo (s) utses till ersättare för återstoden av mandatperioden.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
Landstingsdirektören har:
 Träffat avtal med Stig Andersson om villkoren för anställningen som omsorgsdirektör (dnr 99/94).
 Träffat avtal med Åke Larsson om fortsatt förordnande som fastighetsdirektör (dnr 99/94).
 Träffat överenskommelser om förmånsbil med tandvårdschef Jan-Erik Andersson och sjukhusdirektör Sören Jansson (dnr 99/94).
Personaldirektören har:
 Beslutat om garantipensioner nr 46-52/94 (dnr 67/94).
 Antagit Landstingsförbundets rekommendation, cirkulär F 94:12, om nytt
kommunalt huvudavtal - KHA 94 (dnr 58/94).
 Träffat avtal med de fackliga organisationerna om flexibel arbetstid (dnr
47/94).
 Träffat avtal med de fackliga organisationerna om förslagsverksamhet
(dnr 47/94).
 Träffat avtal med SHSTF om avgångsförmåner -AGF-KL (dnr 1236/94).
 Tvisteförhandlat med Norrbottens läkarförening om anställningsform för
en läkare, varvid överenskommelse träffats om att betala ett engångsbelopp till den berörda läkaren (dnr 50/94).
 Tvisteförhandlat med SKTF om brott mot MBL vid förändring av en anställds arbetsuppgifter, varvid överenskommelse träffats om att betala 1
kr i skadestånd för icke uppfylld förhandlingsskyldighet (dnr 47/94).
 Tvisteförhandlat med SHSTF om omplacering av två anställda på grund
av arbetsbrist, varvid överenskommelse ej kunnat träffats (dnr 47/94).
 Tvisteförhandlat med SHSTF om förbud mot bisyssla för en anställd, varvid överenskommelse ej kunnat träffats (dnr 47/94).
 Tvisteförhandlat med SHSTF om anställningsform för fem sjuksköterskor,
varvid överenskommelse träffats om att erbjuda tre av dem tillsvidareanställning i s k resurspool (dnr 47/94).
Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat i ärendena nr 69/94, 73/94, 7884/94, 86-109/94, 111/94, 114-117/94 och 120/94 om tillfälliga vikariat för
privata vårdgivare m m (dnr 40/94).
Ekonomidirektören har anställt Margareta Karlsson som controller vid ekonomiavdelningen (dnr 57/94).
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Chefen för allmänna avdelningen har anställt Gunnar Pettersson som chef för
förtroendenämndens kansli (dnr 57/94).

2

Protokoll
Länspensionärsrådet

1994-05-30

Gällivaredirektionen

1994-06-09

Förtroendenämnden

1994-06-16

Piteådirektionen

1994-06-20

Kirunadirektionen

1994-06-21

Förhandlingsutskottet

1994-06-27

Luleå-Bodenutskottet

1994-0620
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