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§ 140

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

§ 141

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 142

Kompletterande direktiv
för strukturarbetet inom LuleåBodenförvaltningen
Dnr 1107/94

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 30 juni 1994 förslag
till strukturförändringar inom Luleå-Bodenförvaltningen samt tidplan för genomförande av förändringarna.
Huvuddelen av förändringarna ska enligt tidplanen genomföras den 1 november 1994 och resterande delar successivt under vinterhalvåret, allt eftersom
beslutade ombyggnationer blir klara.
Strukturförändringarna är helt beroende av den framtida sjukhusstrukturen i
Luleå-Boden. Mot bakgrund av att frågan om denna kommer att tas upp till
behandling vid landstingsfullmäktige den 24 - 25 november 1994 är det angeläget att ge kompletterande direktiv för pågående strukturarbete.

Beredningens förslag
1 Verkställigheten av fastställda strukturåtgärder i LuleåBodenförvaltningen uppskjuts till den 1 december 1994.
2 Planering och förberedelser ska fortsätta enligt nuvarande plan, d v s
processen med ombemanning ska fortsätta men verkställigheten får anstå.
3 Tillsättning av chefer och arbetsledare får verkställas.
4 Omflyttningen av PBU:s verksamhet i Boden får verkställas. I övrigt får
inga omflyttningar göras.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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§ 143

Inrättande av en sjukhusberedning
Dnr 1501/89

Ärendebeskrivning
Den 28 september 1994 inledda företrädare för partierna i landstingsfullmäktige och för det nya sjukvårdspartiet överläggningar som bland annat syftade
till att klargöra hur nya förslag i frågan om sjukhusvården i LuleåBodenområdet ska behandlas och vilken beslutsordning som ska tillämpas.
Den 4 oktober 1994 avslutades överläggningarna om beslutsordningen. Som
en sammanfattning konstaterades att bred enighet råder om att frågan av flera
skäl bör avgöras tämligen snabbt. Vidare konstaterades att inget parti under
överläggningarna hade uteslutit att frågan skulle avgöras genom en folkomröstning. Förutsättningarna för en sådan hade därför penetrerats noggrant.
Det hade då visat sig att det kommer att läggas förslag på fyra eller fem alternativ för prövning vid en eventuell folkomröstning, nämligen:
1 Ett nytt gemensamt sjukhus i Sunderbyn.
2 Ett ombyggt gemensamt sjukhus i Boden.
3 Ett nytt gemensamt sjukhus på Porsön.
4 Sjukhusverksamhet på båda orterna enligt sjukvårdspartiets förslag.
5 Två sjukhus enligt centerpartiets förslag.

Beredningens yttrande och förslag
Det är inte möjligt för partierna att i förväg komma överens om hur resultatet
av en folkomröstning med så många alternativ ska tolkas. Folkomröstningen
kan därmed inte ges den "beslutande" karaktär som måste eftersträvas. Beredningen bedömer därför att en folkomröstning inte ska genomföras utan att
sjukhusfrågan ska prövas och avgöras av det nyvalda landstingsfullmäktige.
Denna slutsats understöds av att det nyligen varit landstingsval efter en valrörelse där sjukhusfrågan var helt dominerande.
De nu gällande besluten om sjukhusfrågan har fattats av landstingsfullmäktige under våren 1991 och i juni 1993.
Vid överläggningarna mellan partierna har det framkommit att förslag kommer att läggas för att riva upp beslutet om ett nytt sjukhus i Sunderbyn. Det
kommer samtidigt att läggas förslag om alternativ till ett nytt sjukhus i Sunderbyn. Inför fullmäktiges behandling av sjukhusfrågan finns det anledning att
uppdatera och bredda beslutsunderlaget.
Det är naturligtvis partierna och ledamöterna som formulerar sina förslag.
Fullmäktige behöver dock ett underlag som beskriver konsekvenserna av att
riva upp beslutet att bygga ett nytt sjukhus i Sunderbyn. Fullmäktige behöver
också ett underlag som koncentrerat och översiktligt beskriver sjukvårdsmässiga, ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av de övriga förslag som
aktualiserats under partiöverläggningarna.
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Ett sådant underlag kräver maximal mobilisering av landstingets kompetens
och erfarenhet under ett antal veckor. Arbetet bör ledas av en särskild sjukhusberedning med uppgift att tillse att alla väsentliga frågor blir belysta i underlaget. Sjukhusberedningen ska:
 Värdera alla fakta och bedömningar som arbetas fram med hjälp av landstingets egna och externa resurser.
 Kunna höra experter och andra som kan bidra med viktigt underlag.
 Redovisa sin uppfattning om graden av säkerhet i de bedömningar som
arbetas fram.
Beredningens uppgift ska inte vara att lägga förslag till beslut, utan endast att
redovisa ett så brett och sakligt underlag som möjligt.
Sjukhusberedningen bör utgöras av samma personer som ingår i gruppledaröverläggningarna inklusive representant för sjukvårdspartiet. Eftersom tiden
är knapp är det ytterst angeläget att säkerställa bästa möjliga kontakter med
alla partigrupper.
Sjukhusberedningens utarbetade underlag bör redovisas senast den 10 november 1994 för att frågan ska kunna behandlas av landstingsfullmäktige den
24-25 november.
Sjukhusberedningen måste få vissa ekonomiska resurser för att kunna anlita
konsulter för en del analyser och bedömningar. Den bör tillsättas vid det extra
sammanträdet med landstingsstyrelsen den 7 oktober 1994.
Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut:
1 En sjukhusberedning med uppgifter enligt ovan inrättas.
2 Till ledamöter i beredningen utses deltagarna i gruppledaröverläggningarna - d v s två representanter för (s) och en representant för vardera (m),
(c), (v), (fp) och (kds) - samt en representant för Norrbottens sjukvårdsparti.
3 Dessa förutsättningar föranleder att planeringen av Sunderby sjukhus begränsas.
Yrkande

Bertil Larsson (v):
 Bifall till beredningens förslag med den ändringen att folkomröstning ska
genomföras och alternativen ska vara nybyggnad i Sunderbyn respektive
ombyggnad i Boden.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beredningens förslag.
Reservation

Av Bertil Larsson (v):
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Jag kan inte ansluta mig till den skrivning som finns i ärendet angående folkomröstning och den mening som börjar med: Beredningen bedömer därför att
en folkomröstning inte ska genomföras .....
Vår bestämda uppfattning är att det nyligen genomförda landstingsvalet handlade om nybyggnad Sunderbyn och ombyggnad Boden. Att "bygga en Berlinmur" i form av fem olika alternativ mot en folkomröstning är enbart löjligt
och gör att politikerföraktet växer som svamp i regnig sommarmark.
Att Porsöalternativet åter seglar upp visar hur vissa partier försöker plocka
poäng i den redan förvirrade situationen i sjukhusfrågan.
Vi kräver folkomröstning som avgör placeringen av sjukhuset.
Alternativen ska vara Sunderbyn - ombyggnad Boden.
I övrigt biträder vi förslaget om att beredningen tar fram underlag för det fortsatta arbetet, att Boden alternativet äntligen blir belyst - det är inte en dag för
tidigt. Det återstår att se hur man på den korta tid -ca 5 veckor - ska kunna
hinna med att ta fram ett fullödigt underlagsmaterial. Det vore vettigare att
behandla frågan vid decembersammanträdet och inte stressa fram materialet.
Särskilt yttrande

Av Lars Spolander och Gunilla Wallsten, båda (m):
Resultatet av höstens landstingsval talar för att det i det nyvalda landstingsfullmäktige finns majoritet för en misstroendeförklaring mot hur landstingsledningen tillsammans med länets socialdemokratiska partiledning hanterade
frågan om länssjukhuset våren 1993.
I nuvarande läge, med ett gällande beslut om sjukhusbygge i Sunderbyn som
redan bundit upp tiotals miljoner kronor i kostnader och bara väntar på genomförande, kan dock en folkomröstning inte enbart bli en förtroendeomröstning mot landstingsledningen. Därför är en folkomröstning om att riva upp
beslutet om Sunderbyn inte tillräcklig, den måste också ge landstingsfullmäktige vägledning för ärendets fortsatta hantering.
Enligt vår mening finns det i det nyvalda fullmäktige en stark majoritet för att
beslutet från 1991, om ett gemensamt sjukhus för Boden och Luleå, tillika
länssjukhus, ska gälla. När det beslutet togs, väckte det inte heller några våldsamma protester bland norrbottningarna. Något protestparti bildades i varje
fall inte till valet hösten 1991. Alternativen med sjukhus i både Boden och
Luleå är därför inte av den digniteten att de behöver underställas en folkomröstning.
Det som däremot ledde till protester och till bildandet av ett protestparti i
årets val var, förutom socialdemokraternas trixande med frågan, dels lokaliseringen av sjukhuset till Sunderbyn, dels det ekonomiska risktagandet med
ett nybygge.
Det norrbottningarna därför vill och kan avgöra i en folkomröstning är om
länssjukhuset ska finnas i Boden eller i Luleå. Mot bakgrund av detta är det
därför logiskt att fullmäktige, när den nyinrättade sjukhusberedningen tagit
fram ett breddat beslutsunderlag, beslutar om en folkomröstning mellan de två
alternativen:
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 Ombyggnad och upprustning i Boden
 Nybyggnad i Luleå
Om vårt förslag inte vinner gehör är "näst bästa lösning" att fullmäktige snarast tar upp de olika alternativen till prövning och nytt beslut. Vi förutsätter
dock att före det frågan om folkomröstning tas upp i fullmäktige.

§ 144

Ändring av styrelsens och
fullmäktiges sammanträdesplan
Dnr 1382/93, 1383/93

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare arbetsplanering ska Landstingsplan 95 behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 24-25 november 1994. Innan landstingsplanen kan utformas måste dock frågan om sjukhusvården i Luleå-Bodenområdet vara behandlad, vilket sker på det sammanträdet.
Mot den bakgrunden bör ett extra fullmäktigesammanträde hålls i december
för behandlingen av landstingsplanen. Vid sammanträdet 24-25 november
måste dock, enligt kommunallagen, skattesatsen för 1995 fastställas.

Beredningens förslag
1 Landstingsstyrelsen håller extra sammanträde den 6 december 1994 (med
början kl 13.00) för behandling av förslag till Landstingsplan 95.
2 Landstingsstyrelsen begär att fullmäktige håller extra sammanträde den 13
december 1994 (med början kl 09.00) för behandling av Landstingsplan
95.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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