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§ 18

Val av protokolljusterare
Kenneth Backgård (ns) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 19

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista kompletteras med ärendet Förstärkt ledningsorganisation för Sunderbyprojektet.

§ 20

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 21

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 59/95

Landstingsdirektören lämnar följande rapport:

Strategi 95
Projektet Strategi 95 ska resultera i en utvecklingsstrategi för Norrbotten för
åren 1995-99. Huvudansvariga är som bekant landstinget, länsstyrelsen och
Kommunförbundet Norrbotten. Det kan kanske vara dags att göra en resumé
över vad som hänt sedan projektet startade i september 1993.
Länets starka och svaga sidor har belyst dels med hjälp av ett antal arbetsgrupper, dels med hjälp av rapporter skrivna av utomstående experter och av
projektgruppen.
Arbetsgrupperna har haft en representant från varje huvudman och varit 11 st
till antalet med följande inriktning: kommunikationer, företagande, vård och
hälsa, kvinnofrågor, kultur, turism, landsbygdsutveckling, miljö, tvärsektoriella åtgärder, marknadsföring av länet och utbildning. Grupperna har fått två
uppgifter, den första att peka på länets starka och svaga sidor och den andra
att komma med åtgärdsförslag.
Rapporterna som författats av projektgruppen och utomstående experter har
publicerats i en s k PM-serie med 18 titlar. Kring rapporterna har hållits me-
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diaseminarier och vi har uppnått en bra mediabevakning. Arbetsgruppernas
redovisningar ingår i PM-serien.
Intresserade har kunnat abonnera kostnadsfritt på PM-serien och de nyhetsbrev som började ges ut hösten 1994. PM-serien har haft ca 500 prenumeranter och nyhetsbreven 2 400 st. Vi har alltså nått en god spridning i länet.
Projektgruppen har under analysfasen haft en dialog med kommunerna, företagens intresseorganisationer och andra intressenter. Representanter för projektet har deltagit i ett antal informations- och diskussionsmöten runt om i
länet. En kontaktgrupp med företagare har fortlöpande fungerat som referensgrupp till projektet.
Analysarbetet har sammanställts i Vägvalsdokumentet Vid Vägskälet som är
ute på bred remiss i länet under januari till mars. Förutom ett antal utvalda
remissmottagare delas det ut till samtliga hushåll. Remissarbetets syfte är att
vara mobiliserande och engagera så många som möjligt i debatten om länets
framtid. Remissdebatt kommer att hållas vid landstingsfullmäktige i mars.
Remisstiden för hushållen går ut den 15 februari och för remissinstanser den
10 mars. Därefter ska svaren sammanställas och analyseras med hjälp av
SCB.
Styrgruppen utarbetar för närvarande förslag till det kommande programarbetets organisation, upplägg och tidplan. Strategidokumentet fastställs av respektive huvudman senast juni 1995. För landstingets del innebär detta fullmäktiges sammanträde den 13-14 juni.

Strukturfondsarbetet
I de svenska medlemsförhandlingarna med EU blev Norrlands inland föremål
för ett nytt stöd inom ramen för EU:s regionalpolitik. Stödet kallas Mål 6 och
avser glest befolkade områden i norra Sverige och Finland. Regeringen har
beslutat att Sverige ska lämna ifrån sig en enda utvecklingsplan för hela
Mål 6-området. Den 8 december utsågs landshövdingen i Gävleborgs län,
Lars-Erik Eriksson till utredningsman. NUTEK utsågs till administrativt ansvarig centralt och länsstyrelserna regionalt.
Länsstyrelsen beslutade bedriva arbetet med att ta fram underlag till den statlige utredningsmannen i det partnerskap som byggts upp i arbetet med Strategi 95. En ledningsgrupp och en beredningsgrupp med representanter från de
tre parterna tillsattes därför för att leda och samordna arbetet. Jag deltog själv
i ledningsgruppens arbete.
En uppmaning sändes ut till kommunerna att inkomma med förslag på program och delprogram. Detta material sammanställdes tillsammans med slutsatserna från analysarbetet i Strategi 95 till ett länsdokument. Länsdokumentet innehåller förslag till program- och delprogramområden samt prioriteringar
i procent eftersom fördelningen av pengarna ännu är oklar. Det behandlades
av länsstyrelsens styrelse den 3 februari.
Utredningsmannen ska presentera sitt förslag till regeringen den 15 mars.
Dessförinnan kommer en remisskonferens att hållas i Östersund den 28 februari.
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Vi kan konstatera att upplägget av det svenska arbetet med utvecklingsplanen
för Mål 6-området hittills varit mycket otillfredsställande ur regionernas synpunkt. Tiden har varit alltför knapp för att förankra förslagen ordentligt i länet och trots att vi fått möjlighet att lämna ett underlag från länet sker arbetet
centralt i ett antal arbetsgrupper. För att förbättra den lokala och regionala
förankringen har Eriksson tillkallat en referensgrupp bestående av politiker
från området. Norrbotten har följande fyra representanter i referensgruppen:
K-G Holmqvist (s), Monika Jansson (s), P-G Sundström (c) och Peter Eriksson (mp).
Av direktiven till Eriksson framgår att han ska föreslå hur genomförandet ska
organiseras. Fältet ligger alltså fritt för påverkan för de av oss som gärna
skulle se att genomförandet sker i mer decentraliserade former än förberedelserna.
Regeringen har föreslagit att de delar av länet som hamnade utanför Mål 6,
d v s Luleå, Piteå och Boden ska tilldelas EU-stöd enligt Mål 2 som ges till
industriella regioner på tillbakagång. Beslut från kommissionen eller några
direktiv för hur detta arbetet ska läggas upp finns ännu inte. Berörda kommuner har börjat sina förberedelser och även detta arbete ska knytas till Strategi 95.

EU:s regionala kommitté - COR
I Maastricht-avtalet beslutade man att bilda en Committee of the Regions
(COR) för att stärka det regionala och lokala inflytandet och demokratin i
EU:s beslutsprocesser. COR består av förtroendevalda och har en rådgivande
roll och måste enligt lag höras i frågor som är av betydelse för regionerna.
Sverige har 12 representanter i kommittén från kommuner och landsting.
Norrbotten fick tyvärr ingen ordinarie ledamot utan norra Sverige representeras närmast av Margot Wikström (s), Umeå. Norrbotten har dock Siwert
Nordwall (s) som suppleant.

AER
Norrbotten antogs formellt som medlemmar i det europeiska regionförbundet
vid dess generalförsamling i Strasbourg den 1-2 december 1994. Landstingsstyrelsens ordförande representerade Norrbotten och deltog för första gången i
beslutsfattandet. Aktuellt framöver är att välja ut och gå med i en eller flera
av de arbetsgrupper där det egentliga arbetet utförs mellan årsmötena.

Kansliet arbetsplan 1995
I dagarna har jag fastställt kansliets arbetsplan för 1995. Arbetsplanen innehåller:
 De ramar för kansliet som landstingsstyrelsen fastställt.
 Mål, organisation och produktionsplanering av kansliets arbete.
Kansliets verksamhet 1995

Kansliet ska ha kompetens och resurser för att förse styrelsen med underlag
för att styra och samordna landstingsverksamheten. Vi kommer därför främst
att arbeta med:
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 Underlag för mål och ramar för verksamheten.
 Uppföljning av hur besluten genomförs.
 Underlag för utvärdering.
Vi kommer att avrapportera detta till styrelsen i samband med min rapport till
varje styrelsesammanträde. Controllerrapporten redovisas som bilaga i juni
och december. Delårsrapporten redovisas i anslutning till Direktiv och Landstingsplan.
I det löpande beredningsarbetet kommer vi bl a ta fram underlag till yttrande
över motioner och remisser samt underlag till interpellations- och frågesvar.
Ambitionen är att förslagen till motionsyttrande ska kunna behandlas av
landstingsfullmäktige inom tre månader efter det att motionen inlämnats.
I övrigt kommer vi att fullgöra de uppgifterna som ålagts kansliet inom bl a
den ekonomiska förvaltningen, det regionala ansvaret, hälso- och sjukvårdsfrågorna samt informations- och personalfrågorna. Kansliet har också ett stort
driftansvar för ADB-verksamheten i landstinget. Dessutom svarar vi för vården av fullmäktiges och styrelsens arkiv samt har tillsynen över den övriga
arkivverksamheten inom landstinget samt är kansli för förtroendenämnden.
Arbetsformer

Fr o m denna arbetsplan inför vi en ny arbetsform benämnd systemarbete.
Med systemarbete menar vi stadigvarande arbetsuppgifter som ställer särskilda krav på samordning och uppföljning över avdelnings- och andra organisatoriska gränser. Systemen är en angelägenhet för hela kansliet varför avdelningarnas egna planeringar fastställs efter det att dessa system tilldelats
erforderliga resurser.
Exempel på system är de landstingsgemensamma ADB-systemen inom personal, ekonomi, vård, kontor och infrastruktur som kansliet har ansvaret för. Ett
annat system är t ex verksamhetsplanering och uppföljning, dvs det arbete vi
gör med att ta fram förslag till direktiv, landstingsplan, styrelsens plan, controllerrapporter och årsredovisning. Andra exempel är Information till allmänhet och massmedia, Regional utveckling, Landstingets förändringsarbete
(Janus), samordnad läkarrekrytering (Röda Tråden) och Landstingstidningen.
Av systembeskrivningarna i arbetsplanen framgår uppdrag, mål och genomförande för respektive system.
Den nya arbetsformen innebär också att kansliets projekt har renodlats till att
endast omfatta tillfälliga arbetsuppgifter, avgränsade i tid och resurser. De
flesta uppdrag som landstingsstyrelsen ålagt kansliet bedrivs i projektform.
En strävan är att skapa gemensamma projekt med förvaltningarna.
Exempel på beställda större projekt som pågår sedan tidigare är Förtroendemannautbildning, Strategi 95, Mål och riktlinjer för miljöarbetet, Psykiatri 2000, Kvalitetsutveckling samt Resursfördelning och uppföljning.
Nya större projekt för året är bl a Informationsförsörjning, Kompetensutveckling, Vård i livets slutskede, Riktlinjer för FoU-verksamheten, Handikap-
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politiska riktlinjer, Utveckling och integrering av VAS-journal, Grafiskt användargränssnitt i VAS, Försörjning och medicinsk service samt Hur Linus P
Johanssons drömmar kan bli verklighet. Bakom det sista döljer sig ett projekt
som på ett något annorlunda sätt kommer att föreslå roll och organisation för
den framtida primärvården.
Av projektbeskrivningarna i arbetsplanen framgår uppdrag, mål och genomförande för respektive projekt.
Organisation

Inför 1995 kommer en förstärkning att ske av förtroendenämndens kansli med
en befattning. Informationsverksamheten får en starkare strategisk betoning
och organisatorisk ställning. De regionala frågorna samlas i staben och förstärks med en befattning. Dessutom ökas allmänna avdelningen med en halvtid samtidigt som personalavdelningen minskar lika mycket.
Budget

Kansliet har tilldelats ett ramanslag på 87 753,3 tkr och ett anslag för investeringar i ADB- utrustning på 12 000,0 tkr samt ett anslag för mobitexutrustning i ambulanser på 1 500,0 tkr.
Jag har vidarefördelat ramen med 31,6 mkr för personal- och omkostnader till
respektive avdelning, med 34,7 mkr för systemverksamhet och 11,9 mkr för
projektverksamhet till respektive system- och projektledare samt med 9,5 mkr
för akuta sjuktransporter i luften.

Arkivverksamheten under 1994
Arkivåret 1994 har karakteriserats av fortsatt "skyttegravskrig" mellan landstingsarkivet och ADB-mediet, dvs den olösta frågan om långtidsbevarandet av
vissa, enbart ADB-förda elektroniska dokument. Enligt arkivlagens § 5.2 ska
myndighet "vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder
som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet". I landstingets
eget arkivreglemente har fullmäktige fastställt samma krav.
Jag har uppmanat förvaltningarna att skyndsamt utarbeta gallringsplaner för
både patientjournaler och för övriga, enbart ADB-förda administrativa system. Även lämpliga tidsintervaller och form för överförande till arkivbeständigt materiel ska fastställas.
Ett pilotprojekt

För att inventera de traditionellt förda journalhandlingarna har ett pilotprojekt
påbörjats i Kiruna. Inventeringens resultat, som även innehåller förslag till
bevarande- och gallringsfrister, har utdelats till de övriga sjukvårdsförvaltningarnas arkivansvariga.
I kansliets arbetsplan för 1995 finns flera projekt som direkt påverkar arkivverksamheten. Ett av dessa projekt handlar om gallring och långtidsbevarande
för det digitala VAS-systemets elektroniska dokument och anknyter till pilotprojektet i Kiruna. Likaså arbetas under 1995 med gallringsfrågor och långtidsbevarande i projektform om bl a PABAS, om ekonomihandlingar och om
informationssäkerhet i allmänhet, då långtidsbevarande av vissa, enbart ADBförda elektroniska dokument i högsta grad är en säkerhetsfråga.

7

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 23 FEBRUARI 1995

Ett annat projekt där landstingsarkivarien deltar bedrivs av Luleå-Bodenförvaltningen och har till syfte att föreslå hur patientjournaler ska hanteras på
kortare sikt i allmänhet och på längre sikt i synnerhet (Sunderby sjukhus).
Riksarkivets enkät

Riksarkivet har i januari 1995 vänt sig till landstingets arkivmyndighet (landstingsstyrelsen) med skrivelsen "Undersökning om arkivförhållandena i landstingen". Till skrivelsen hör en enkät som ska besvaras senast den 28 februari.
En av frågorna gäller landstingets planer för långtidsbevarande av datorförda
patientjournaler, en annan om landstinget har arkivlokaler med förvaringsklimat särskilt anpassat för ADB-medier eller mikrofilm.
Administrativa handlingar i Luleå-Bodenförvaltningen

Luleå-Bodenutskottet har i dagarna fastställt förvaltningens reviderade gallringsplan för de administrativa handlingarna. Senare ska planen kompletteras
med bevarande- och gallringsfrister för de elektroniska dokumenten i PABASoch Prosit-systemen. En korrekt gallringsverksamhet och inrättandet av ett
gemensamt centralarkiv i Luleå för de båda sjukhusens administrativa handlingar är mycket betydelsefull ej minst med tanke på de starkt reducerade arkivutrymmena vid Sunderby sjukhus.
Sammanfattning

De närmaste årens svåraste uppgift för arkivverksamheten är att lösa långtidsbevarandet av de enbart ADB-förda elektroniska dokument. Detta kan
också ställa krav på landstingsstyrelsen som enligt arkivlagen är landstingets
arkivmyndighet och som har samma skyldigheter gentemot landstingets förvaltningar som Riksarkivet/landsarkiven har mot de statliga myndigheterna.
Arkivförteckningar och arkivbeskrivningar vid kommunala myndigheter ska,
enligt arkivlagen, vara upprättade senast vid utgången av år 1995. I synnerhet
upprättandet av arkivförteckningarna kräver en medveten insats av våra förvaltningar.
Omsorgsverksamhetens avveckling under 1995 ställer extra krav på arkivverksamheten både i förvaltningen och i landstingsarkivet.

Omsorgsförhandlingarna - Lägesrapport
Länsförhandlingarna är i slutskedet och det som återstår är att fastställa ramavtalet och därefter fastställa kostnader i bokslut 1994. Därmed är länsförhandlingarna avslutade.

Anmälan av revisionsrapporter
Revisionen har under 1993 och 1994 genomfört hearings med samtliga direktioner och primärvårdsnämnder med syfte att få en uppfattning om hur uppföljningar och utvärderingar av den medicinska verksamheten fungerar.
Komrev har sammanfattat erfarenheterna i en projektrapport daterad 16 december 1994. De synpunkter och förslag som framkommit kommer vi att inarbeta i vår löpande uppföljning samt i de uppföljnings- och utvecklingsprojekt som pågår, t ex kvalitetsutvecklingsprojektet.
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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:
 Christina Schröder, Sjukhustandvården Luleå sjukhus: Utvärdering av en
metod att förebygga tandsjukdomar hos handikappade patienter.
Syftet med studien var att utvärdera administrationsmetoder av klorhexidin
i sprayform som ett alternativ i den förebyggande tandvården för senildementa på långvårdsavdelning, funktionshandikappade som får sjukvård i
hemmet och förståndshandikappade boende på vårdhem, i gruppboende eller i eget boende.
 Anders Rönnblom, Medicinkliniken Bodens sjukhus: Magtarmbesvär vid
Dystrofia Myotonica. (DM).
DM är en ärftlig muskelsjukdom med särskilt hög förekomst i Norrbotten
jämfört med övriga Sverige. Syftet med studien var att systematiskt kartlägga förekomst av magtarmbesvär hos en förhållandevis stor population
av DM-patienterna.
 Anders Rönnblom, Medicinkliniken Bodens sjukhus: Utredning av

gastrointestinala symtom vid Dystrofia Myotonica.
(Gastrointestinala symtom = diarré, förstoppning och/eller ofrivillig avmagring)
 Anders Rönnblom, Medicinkliniken Bodens sjukhus: Undersökning av den
hormonella styrningen av magtarmfunktionen vid Dystrofia Myotonica.
 Johnnie Gantov, Ortopedkliniken Bodens sjukhus: Artroskopisk synovektomi i knäleden och i andra leder.
En retrospektiv, deskriptiv studie för att få kunskap om långtidsverkan av
en ny operationsmetod.
 Benny Brännström, Vårdhögskolan i Boden: Yrkeshabilitering av utvecklingsstörda vid Samhall-Formel i Älvsbyn.
 Birgitta Johansson-Niemälä, PBU Gällivare sjukhus: Utveckling av förebyggande barnpsykiatriskt arbete - gruppsykoterapeutiskt arbete med
skolkande högstadieungdomar.
 Mats Eliasson, Medicinkliniken Luleå sjukhus: The epidemiology of fibrinogen and fibrinolysis.
En undersökning av en tvärsnittpopulation för att studera vilka faktorer
som inverkar på plasma-fibrinogen (en substans i blodet som ökar blodets
koagulering och proppbildning) och det fibrinolytiska systemet (de ämnen
som svarar för kroppens spontana upplösning av bildade proppar).

Motioner under beredning
För närvarande är följande motioner under beredning:
Motion (motionär)
Nr 6/94 om strategi för att korrigera orättvisa löner
(c-gruppen).
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Nr 1/95 om säkerhet för Sunderbyprojektet
(Nils Sundberg, ns)
Nr 13/94 om matinköp inom landstinget (v-gruppen).
Nr 2/95 om nystart i Boden (Lars Spolander, m)

Återtagen
Styrelsen 1995-03-30
Fullmäktige 1995-05-10
Styrelsen 1995-03-30
Fullmäktige 1995-05-10

Inkomna remisser
Följande handläggning planeras för inkomna remisser:
Yttrandet avser

Yttrande
senast
1995-02-20

Betänkandet (SOU 1994:132): Landstingets ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete.
Boverkets rapport (M94/3589/7) Sverige 2009 1995-06-15
förslag till vision.

Beredningsförslag
Styrelsen
1995-02-23
Landstinget avger
inget yttrande

Beslut
Rapporten godkänns.

§ 22

Årsredovisning 1994
för Luleå-Bodenförvaltningen
Dnr 6/95

Ärendebeskrivning
Luleå-Bodenförvaltningens resultat för 1994 blev ett underskott på 1,8 mkr i
en bruttobudget som omsluter 1 145 mkr.
Genom att den planerade övergången till ny vård- och arbetsorganisation
framflyttades från 1 november 1994 till 1 februari 1995 uteblev spareffekten
under november och december. Detta har delvis kompenserats genom ökade
intäkter inom andra områden.
Luleå-Bodenutskottet har för sin del godkänt årsredovisningen för år 1994.

Beredningens förslag
Årsredovisningen godkänns och inarbetas i den samlade årsredovisningen för
landstinget.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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§ 23

Årsredovisning 1994
för Sunderbyförvaltningen
Dnr 6/95

Ärendebeskrivning
Sunderbyförvaltningen har fått 120 mkr i investeringsbudget för år 1994. De
investeringar som ska belasta investeringskalkylen för året uppgår till
23,1 mkr. Orsaken till den låga investeringsvolymen är överklagandet av detaljplanen, dels prövningen av sjukhusfrågan efter valet.
Driftkostnaderna för förvaltningen uppgår till 11,8 mkr som med ett motsvarande landstingsbidrag ger ett nollresultat.

Beredningens förslag
Årsredovisningen godkänns och inarbetas i den samlade årsredovisningen för
landstinget.

Beslut
Enligt beredningens förslag.

§ 24

Årsredovisning för år 1994
Dnr 6/95

Ärendebeskrivning
Landstinget redovisar för år 1994 ett positivt resultat. Intäkterna överstiger
kostnaderna med 12 mkr, vilket är 123 mkr bättre än Landstingsplan 1994.
Koncernen som helhet gör ett negativt resultat med 15 mkr.
Kalix sjukvårdsförvaltning och Länsservice har begärt att få verkställa avveckling av personal genom beviljande av avgångsvederlag, ålderspensionering vid nedre åldersgräns samt erbjudande om garantipension. Inom Kalix
sjukvårdsförvaltning sker avvecklingen till följd av färre vårdplatser och avveckling av sjukhemsplatser. Inom Länsservice sker avvecklingen inom området materialförsörjning.
Piteå sjukvårdsförvaltning har sedan slutet av 80-talet beviljats en särskild
avvecklingsbudget för Furunäset. I samband med detta bokslut har resterande
del av kostnaderna för garantipensioner (10,7 mkr) tagits upp som en extraordinär kostnad i förvaltningens bokslut.
Förhandlingar har förts med förvaltningarna om storleken på över- respektive
underskott samt kompensation för avvecklingskostnader. Förhandlingarna har
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resulterat i att ett koncernbidrag på sammanlagt 52 mkr överförs till förvaltningarna.
En konsekvens av förhandlingarna är att Kalix sjukvårdsförvaltning och
Länsservice bemyndigas att verkställa personalavveckling genom beviljande
av avgångsvederlag, ålderspensionering vid nedre åldersgräns samt erbjudande om garantipension fr o m 60 års ålder. Garantipensioner får erbjudas
inom en kostnadsram för Kalix sjukvårdsförvaltning 2,0 mkr respektive Länsservice 0,4 mkr per år.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1 Årsredovisningen för 1994 godkänns.
2 Till förvaltningarna överförs koncernbidrag på 51 846 325 kr.
3 Till eget kapital överförs 12 098 116 kr.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.

§ 25

Ändring i konsortialavtalet
för Länstrafiken i Norrbotten AB
Dnr 305/95

Ärendebeskrivning
Enligt 4 § i nu gällande konsortialavtal mellan landstinget och länets kommuner om kollektivtrafiken i länet, ska Länstrafikens styrelse utses utifrån resultatet i landstingsvalet.
Med hänvisning till att bolaget ägs till lika delar av landstinget och kommunerna har Kommunförbundet Norrbotten begärt ändring i konsortialavtalet
innebärande att sex styrelseledamöter nomineras av landstinget och fem ledamöter nomineras av Kommunförbundet Norrbotten.
Mot den bakgrunden har landstinget och länets kommuner tillställts följande
förslag till ny lydelse av 4 § i konsortialavtalet (ändringar i sak kursiverade):
Bolagsstämmoombud utses av landstinget respektive av kommunerna i
Norrbottens län. Norrbottens läns landsting utser härvid ett (1) ombud och
kommunerna i Norrbottens län ett (1) ombud vardera.
Bolagsstämman väljer styrelse. En valberedning bestående av fem (5) ledamöter, vilka utses av bolagsstämman, lägger förslag till styrelsesammansättning. Styrelsen skall bestå av elva (11) ledamöter jämte lika många
personliga ersättare. Sex (6) ledamöter och personliga ersättare för dessa
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nomineras av landstinget utifrån resultatet av närmast föregående val till
landstingsfullmäktige och fem (5) ledamöter samt personliga ersättare
för dessa nomineras av Kommunförbundet i Norrbotten utifrån resultatet
av närmast föregående val till kommunfullmäktige.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en ledamot med personliga ersättare att jämte verkställande direktören sköta löpande ärenden.
Styrelsens ordförande och vice ordförande ska tillika vara ordförande respektive vice ordförande i arbetsutskottet.
Styrelsen väljs vid bolagsstämma som infaller närmast efter det val till
landstings- och kommunfullmäktige hållits. Styrelsen utses för tiden från
denna stämma och intill slutet av bolagsstämma på vilket nytt styrelseval
förrättats.
Ändringar i konsortialavtalet ska godkännas av de avtalstecknande parterna.
Det måste ske snarast eftersom ny styrelse ska väljas på bolagsstämman den
6 april 1995.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Förslaget till ny lydelse av 4 § i konsortialavtalet godkänns.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.

§ 26

Motion 6/94 om strategi för att
korrigera orättvisa löner (c-gruppen)
Dnr 967/94

Motionen
Hösten 1990 har landstinget fastställt en personalidé som ger en grov bild hur
personalpolitiken ska utvecklas. Den kan emellertid inte användas som konkret och praktiskt instrument i utvecklingsarbetet. Vid landstingsfullmäktige,
september 1992, behandlades centerns motion (7/91) om program för bättre
personalpolitik.
Centerns landstingsgrupp har genom motioner och budgetförslag samt i andra
sammanhang verkat för en ökad satsning på personalen. Till viss del har förslagen beaktats, men mycket kvarstår ännu, bland annat flexibel arbetsorganisation, arbetstidsförläggning och arbetsmiljö/hälsa med hänsyn tagen till mäns
och kvinnors livssituation.
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Det förekommer oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor - det vill
säga könsdiskriminering - på den svenska arbetsmarknaden. Det konstaterades i utredningen Löneskillnader och lönediskriminering 1993. Lika lön för
likvärdigt arbete är därför en av 90-talets viktigaste frågor.
Det är angeläget att landstinget utvecklar ett arbetsvärderingssystem som
verkligen tar fram och rättvist bedömer innehållet i både mans- och kvinnolöner för att komma till rätta med könsdiskriminering. Ett sådant ska omfatta
både prestationer och krav och ska utformas tillsammans med de anställda:
 Metoden ska synliggöra arbetsuppgifterna och de krav dessa faktiskt ställer på arbetstagarna.
 Metoden innebär att samma värderingsnormer ska tillämpas på samtliga
anställda.
 Rätt tillämpad innebär arbetsvärdering att man får en könsneutral och balanserad värdering av jobben.
Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställer Centerns landstingsgrupp att landstingsfullmäktige beslutar
att lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön ska tillämpas inom Norrbottens
läns landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga ett könsneutralt arbetsvärderingssystem
att arbetsvärderingssystemet utformas tillsammans med de anställda och deras fackliga organisationer.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och förslag till fullmäktige:
Det nu gällande lönesystemet bygger på principen att lönebildning och lönesättning ska bidra till att landstinget når målen för verksamheten. Lönesättningen ska stimulera till förbättringar av effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lönen för enskild arbetstagare ska vara individuell och differentierad.
Detta är utgångspunkterna för den lönepolitik som tillämpas i landstinget.
Innebörden är att lönejämförelser mellan individer och grupper kommer att
visa på skillnader. Skillnaderna i sig är inget bevis på att lönesättningen i det
enskilda fallet är orättvis eller diskriminerande. Statistiken är ett av de verktyg som ska användas när jämförelse av lön mellan individer och grupper
görs. Andra faktorer som ska vägas in är t ex marknadsläget och den enskildes arbetsinsats för att uppnå verksamhetens mål.
Om sådana analyser visar att orättvisa och diskriminerande löneskillnader
mellan kvinnor och män existerar i landstinget så ska en för parterna gemensam strategi för korrigering av skillnaderna tas fram.
Införande och användande av system för arbetsvärdering bör bedömas med
utgångspunkt i om de står i samklang med målen för lönepolitiken och gällande kollektivavtal. I det perspektivet föreligger uppenbara nackdelar med
arbetsvärderingssystem:
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 Objektivitetsaspekten. De kriterier som används för att värdera befattningar utgör i sig värderingar. De är inte objektivt givna. Därmed har de
funktionen av självuppfyllande profetior. Vill man visa att ett yrke är mer
"värt" än ett annat yrke, så sammansätter man ett antal kriterier och/eller
viktar dem så att de passar avsedda syften.
 Frånvaro av marknadsaspekten. Lönen är inte bara en funktion av arbetsinnehåll och individuell prestation. Minst lika betydelsefullt är tillgången
respektive efterfrågan på arbetskraft. Denna aspekt beaktas inte i arbetsvärderingssystem.
 Parternas intressen. Ett arbetsvärderingssystem måste omfattas av alla
intressenter för att kunna tillämpas. Hittills gjorda försök tyder på att detta
är en orealistisk ambition. Arbetsgivaren har sina intressen och de fackliga
organisationerna lyfter fram de egenskaper/kriterier som gynnar de egna
medlemmarna.
 Verksamhetsanknuten lönebildning. Arbetsvärdering är, som princip, inte
förenlig med en verksamhetsanknuten lönebildning. Tvärtom synes arbetsvärderingssystem ha samma funktion som det centrala regelverk som avvecklats just för att det inte kunde tillgodose verksamhetens krav.
Styrelsen anser mot denna bakgrund att införande av ett generellt arbetsvärderingssystem inte är den lämpligaste metoden att utjämna eventuella orättvisa
löneskillnader mellan kvinnor och män. En bättre metod är, som styrelsen tidigare anfört, att kartlägga om orättvisa löneskillnader till följd av kön förekommer och, om så är fallet, mellan parterna utarbeta en strategi för hur
skillnaderna kan utjämnas.
Lönebildningen ska i övrigt följa gällande avtal och de riktlinjer som fullmäktige antagit. Huvudpunkterna i riktlinjerna är:
 Lön och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till
arbetsmarknaden i övrigt. Lönenivån ska underlätta för landstinget att rekrytera och behålla den personal som behövs för verksamheten.
 Lönen ska avspegla den anställdes arbetsinsats för att uppnå verksamhetens mål.
 Löneskillnader mellan individer får inte bero på kön.
 Vid lönesättning ska parternas gemensamma skrivningar i centrala och
lokala överenskommelser beaktas. Faktorer som dessutom är väsentliga
vid fastställande av lön är:


Arbetsuppgifternas svårighetsgrad, självständighet och ansvar.



Den enskildes arbetsinsats, prestationsförmåga och erfarenhet.



Den enskildes samarbetsförmåga, initiativförmåga och kreativitet samt
kompetens i förhållande till arbetets krav.

Lönen är en viktig faktor för de anställda och ska sättas utifrån en rättvis bedömning av arbetsinsatsen i förhållande till verksamhetens mål. Chefen, som
är den verksamhetsansvarige, ska känna till, tillämpa och tydliggöra de kriterier som används vid bedömning i samband med lönesättning. Bedömningen
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kan aldrig vara helt objektiv, men kriterierna ska vara kända och den subjektiva bedömningen ska klart kunna motiveras.
Det är av stor betydelse att landstingets grundläggande synsätt på lönebildningen är känd av alla anställda. De riktlinjer för lönebildningen som fullmäktige nyligen fastställt måste därför föras ut till och förankras hos landstingets
alla anställda. Detta är ett ansvar för chefer på alla nivåer i organisationen.
Styrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1 Motionens första att-sats anses besvarad.
2 Motionens andra och tredje att-sats avslås.

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

Av Stefan Tornberg (c):
Jag anser att landstingsfullmäktige bör bifalla motionen.

§ 27

Ändring i
Normalpensionsreglemente för
kommunala förtroendevalda (PRF-KL)
Dnr 104/95

Ärendebeskrivning
Med anledning av ändrade mandatperioder har Landstingsförbundet föreslagit
vissa begränsade ändringar i Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL).
Ändringarna innebär i korthet att visstidspension kan utges till heltidssysselsatta förtroendevalda med minst 48 månaders uppdragstid och att rätt till livränta föreligger om den förtroendevalde innehaft sitt uppdrag sedan minst fyra
år och han avgått från detta uppdrag utan rätt till egenpension.
Landstingsförbundets styrelse rekommenderar landstingen
att med ändring i § 10 Visstidspension, mom 1 samt § 15 Livränta mom 1
anta PRF-KL i sin nya lydelse att gälla fr o m 1 januari 1995.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Rekommendationen antas.

16

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 23 FEBRUARI 1995

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.

§ 28

Bidrag till Utvecklingscentrum
för formande verktyg
Dnr 1754/94

Ärendebeskrivning
Avdelningen för produktionsteknik vid Högskolan i Luleå har för avsikt att
bygga upp ett modernt skärtekniskt laboratorium för höghastighetsbearbetning med inriktning mot formade verktyg. Laboratoriet är en strategiskt viktig
satsning som gör Högskolan i Luleå ledande i Sverige på detta område.
Genom satsningen kommer Högskolan i Luleå att kunna ta på sig den tekniska ledarrollen för ett riksomfattande nätverk av företag inom området för
formade verktyg. Nätverket kommer enligt planerna att finansieras till hälften
av regionalpolitiska medel och till hälften av företagens egna medel. Sammanlagt uppgår nätverkssatsningen till 77 mkr.
Ansökan om regionalpolitiska medel har gjorts via ett utvecklingsprogram för
lokal och regional kraftsamling i de regionalpolitiskt prioriterade områdena
Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige som Arbetsmarknadsdepartementet och NUTEK har initierat. Beslut väntas från NUTEK och Arbetsmarknadsdepartementet under februari månad.
Av den totala investeringen på 11,7 mkr ansöker Högskolan i Luleå om
1,5 mkr från landstinget för delfinansiering av ett skärtekniskt laboratorium
som kommer att utgöra basen för ett nationellt Utvecklingscentrum för formande verktyg i Luleå. Ansökan gäller under förutsättning att den regionalpolitiska satsningen beviljas.
Övrig planerad finansiering:
Norrbottens forskningsråd

0,7 mkr (beviljat)

Luleå kommun

1,5 mkr

Högskolan i Luleå

1,5 mkr

Kempestiftelserna

1,5 mkr

Längmanska företagarfonden

1,5 mkr

Länsstyrelsen

3,0 mkr

Wallenbergsstiftelserna

1,0 mkr
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Beredningens förslag
1 Under förutsättning att den regionalpolitiska satsningen genomförs bidrar
landstinget med 1,0 mkr till medfinansiering av ett Utvecklingscentrum för
formande verktyg vid Högskolan i Luleå.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.
Yrkande

Lars Spolander (m): Framställningen avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beredningens förslag.
Reservation

Av Lars Spolander (m) till förmån för eget yrkande.

§ 29

Bidrag till Centrum för
strategisk konsekvensanalys
Dnr 190/95

Ärendebeskrivning
Idéer finns om att vid Högskolan i Luleå bygga upp ett Centrum för strategisk
konsekvensanalys. Länsstyrelsen är beredd att satsa hälften av de finansiella
resurser som behövs.
Centrets verksamhet ska vara tvärvetenskaplig och bygga på tillgången till de
tekniska specialiteter som finns representerade under olika ämnen vid Högskolan i Luleå. Verksamheten ska bedrivas i form av dels fleråriga program
med en forskarinriktning som överenskommits med finansiärer, dels som projektverksamhet inriktad på specifika projekt eller problem.
Samhället har blivit allt mer komplext och det byggs allt mer komplexa tekniska system. Såväl allmänhet och beslutsfattare som enskilda experter får allt
svårare att skapa sig en fullständig bild av vad som sker och vilka konsekvenser som kan uppstå.
Centret ska arbeta med bland annat:
 Strategiska studier och analyser inför större anläggningsprojekt med avseende på tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
 Miljökonsekvensbeskrivningar av nya och befintliga storskaliga industriella och andra verksamheter.
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 Problemanalys och utarbetande av åtgärdsprogram i samband med återställande av naturresurser.
 Riskanalys och konsekvensbeskrivningar i komplexa tekniska anläggningssystem med hänsyn till krav på säkerheten i det civila samhället.
 Utveckling av metoder för samhällsekonomisk utvärdering av komplexa
anläggningsprojekt.
Uppskattningsvis behövs 600 000 -700 000 kr för att starta verksamheten.
Det är viktigt att även andra samhällsorgan än länsstyrelsen deltar finansiellt
och blir delaktiga i processen.

Beredningens förslag
1 Bidrag beviljas med 100 000 kr till medfinansiering av bildandet av ett
tvärvetenskapligt Centrum för strategisk konsekvensanalys vid Högskolan
i Luleå.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.
Yrkande

Lars Spolander (m): Förslaget avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Enligt beredningens förslag.
Reservation

Av Lars Spolander (m) till förmån för eget yrkande.

§ 30

Inköp av
ekokardiograf till Kiruna sjukhus
Dnr 291/95

Ärendebeskrivning
Enligt de budgetregler som landstingsfullmäktige fastställt får förvaltningarna
inte själva besluta om investeringar i medicinsk-teknisk utrustning som kostar
mer än 0,5 mkr per objekt.
Kirunaförvaltningen begär landstingsstyrelsens godkännande av en investering
i en utrustning för ekokardiografi. Kostnaden uppgår till 1,2 mkr och finansieringen sker inom ramen för förvaltningens ram för kapitalinvesteringar.
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Ultraljudsdiagnostik har fått en allt större betydelse vid handläggningen av
kardiologiska sjukdomstillstånd. Metodmässigt sker en snabb utveckling av
området och många anser att man för närvarande bara är i början av utvecklingen. Kirunaförvaltningen genomför sedan ett år ekokardiografiundersökningar med en begagnad utrustning. Denna behöver bytas ut och kompletteras.
Undersökningarna utförs av läkare vid medicinkliniken. För 1994 och 1995
bedömer man att det åtgår ca 0,5 läkare för kompetensutveckling och klinisk
verksamhet. Förvaltningen har ej begärt extra driftmedel.
Under 1994 utfördes i Kiruna ca 300 undersökningar. I Kalix har man haft
tillgång till tekniken i svart/vit version i 9 år och man utförde ca 600 undersökningar 1994. I Piteå finns en begagnad utrustning som övertagits från Bodens sjukhus och som uppdaterats med färgdoppler 1994. Antalet undersökningar var 1994 ca 250.

Beredningens förslag
Investering godkänns.

Beslut
Enligt beredningens förslag.

§ 31

Avtal med försäkringskassan
om fördelning av medel från
socialförsäkringssystemet
Dnr 162/95

Ärendebeskrivning
Avtal har upprättats mellan landstinget och Norrbottens läns allmänna försäkringskassa om fördelning av de 16 mkr som under 1995 tillförs hälso- och
sjukvården i Norrbotten från socialförsäkringssystemet. Landstinget och försäkringskassan har i samråd utarbetat förslag till fördelning av medel till projekt som syftar till att snabbare återföra människor till arbetslivet eller till ett
aktivt liv i övrigt.
Som grund för förslaget ligger den överenskommelse som träffats mellan Socialdepartementet och Landstingsförbundet om att en förstärkning bör ske av
sjukvårdshuvudmännens kapacitet på rehabiliteringsområdet. Som övergripande mål för satsningen gäller att kapaciteten inom hälso- och sjukvården
förbättras så att utgifterna från socialförsäkringen för sjukpenning och förtidspensionering kan minskas med lägst det belopp som här avtalats.

Beredningens förslag
Avtalet godkänns.
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Beslut
Enligt beredningens förslag.

§ 32

Yttrande över betänkandet
(SOU 1994:132) Landstingets ansvar
för kliniskt forsknings- och
utvecklingsarbete
Dnr 1665/94

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet
som är ett delbetänkande avgett av Kommittén om hälso- och sjukvårdens
finansiering och organisation (HSU 2000). Kommitténs uppgift har bl a varit
att överväga hur viss forskningsverksamhet bör finansieras och organiseras.
I delbetänkandet föreslås att hälso- och sjukvårdslagen kompletteras med en
precisering av landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete (FoU). Landstingen föreslås således få ansvar för att "medverka vid
finansiering, planering och genomförande av kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete på hälso- och sjukvårdens område" samt "i den omfattning som
behövs samverka med andra landsting samt berörda universitet och högskolor".
Betänkandet ska vara departementet tillhanda i slutet av februari 1995. Eftersom nästa sammanträde med fullmäktige hålls vid en senare tidpunkt är det
landstingsstyrelsen som avger landstingets yttrande.

Beredningens förslag
Följande yttrande avges:
Landstinget delar utredningens uppfattning att det är svårt att dra tydliga
gränser mellan de olika leden i de samlade FoU-arbetet inom hälso- och sjukvården. Grundforskning är dock ett statligt åtagande och bör så förbli medan
landstingen redan idag i inte obetydlig utsträckning finansierar sådant FoUarbete som är nära integrerat med den direkt sjukvårdande verksamheten.
En viktig och växande del av landstingets FoU-insatser är metodutveckling,
produktkontroll samt utvärdering av olika metoder inom hälso- och sjukvården. Landstinget konstaterar att samtliga sjukvårdshuvudmän idag aktivt bidrar till sådana FoU-insatser utan att detta uttryckligen anges som en del av
huvudmannens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Landstinget finner därför anledning ifrågasätta att en sådan lagstiftning är
nödvändig, allra helst som det i lagstiftningen inte är möjligt att ange hur
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mycket som den enskilde huvudmannen ska avsätta för FoU-insatser och vilka
områden som ska prioriteras.
Ytterligare en brist i lagförslaget är att frågan om primärkommunernas eventuella ansvar för hälso- och sjukvårdsforskning inom ramen för sitt äldrevårdsansvaret inte har behandlats.
Landstinget noterar med tillfredsställelse att de nya direktiven till HSU 2000
ålägger utredningen att genomföra en mer grundlig analys av ansvaret för det
kliniska FoU-arbetet. I avvaktan på att HSU 2000 slutfört sitt arbete avstyrker landstinget att det lagförslag som nu är föremål för remissbehandling
läggs till grund för en proposition i ärendet.

Beslut
Yttrande enligt beredningens förslag avges.

§ 33

Bidrag för genomförande
av Svenska diabetesförbundets
riksstämma
Dnr 1339/94

Ärendebeskrivning
Luleå diabetesförening har fått diabetikerförbundets uppdrag att arrangera
förbundets riksstämma 1995. Stämman kommer att förläggas till Hotell
Nordkalotten den 25-27 maj och 250-275 ombud beräknas delta.
Föreningen ansöker om landstingsbidrag för att genomföra arrangemanget.

Beredningens förslag
1 Bidrag beviljas med 50 000 kr.
2 Pengarna anvisas ur representationsanslaget.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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§ 34

Bidrag till RSMH
för anställning av länsombud
Dnr 1681/94

Ärendebeskrivning
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) har i skrivelse till samtliga kommuner och landsting hemställt om att varje län, ur det statliga stimulansbidraget för utveckling av arbetsformer mellan socialtjänst och psykiatri,
reserverar 350 tkr åt RSMHs länsförbund för att möjliggöra ett reellt brukarinflytande.
RSMH Norrbotten har muntligt meddelats att framställningen från Riksförbundet inkommit för sent för att kunna beaktas i den plan för år 1995 som
landstinget och kommunerna upprättat och insänt till Socialstyrelsen för
prövning.
Länsförbundet menar dock att medel för ändamålet behövs redan under 1995
eftersom det är då som psykiatrireformen successivt kommer att träda i kraft.
För att organisera brukarinflytandet ämnar RSMH anställa ett länsombud
under tre år och beräknar kostnaderna härför till 294 tkr per år. För år 1995
söks 225 tkr för verksamhet under tre kvartal. För finansiering av 1995 års
anslag har RSMH under hand föreslagit att ca 5 procent av redan beviljade
projektanslag (19 st) reserveras till det fördjupade brukarinflytandet.
Förslaget från RSMH har diskuterats mellan landstingets handläggare och
företrädare för länets kommuner. Parterna finner det inte praktiskt möjligt att
i det här läget ändra på den av Socialstyrelsen fastställda planen för 1995 års
verksamhet. Däremot är det möjligt, om RSMH så vill, pröva framställningen
på nytt i den plan, som ska upprättas för åren 1996 och 1997.

Beredningens förslag
1 Framställningen avslås.
2 Berörda förvaltningar uppmanas att finna former för lokal samverkan med
RSMH.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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§ 35

Ny ledamot och ersättare
i Luleå-Bodenutskottet
Dnr 68/95

Ärendebeskrivning
Magnus Wildeman (ns) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Luleå-Bodenutskottet.

Beslut
1 Till ny ledamot utses Kenneth Backgård (ns).
2 Till ny ersättare utses Magnus Wildeman (ns).

§ 36

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 60/95

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen avger följande rapport till fullmäktige den 16 mars 1995
och föreslår att fullmäktige lägger den till handlingarna:

Yttrande över betänkandet (SOU 1994:144)
Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner
och landsting
Finansdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet
som avgetts av Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsektorn.
Beredningens uppgift har varit att utifrån tidigare utredningar föreslå ett nytt
utjämningssystem för kommuner och landsting.
Yttrandet skulle vara departementet tillhanda senast den 31 januari 1995. Eftersom nästa sammanträde med fullmäktige inföll vid en senare tidpunkt har
styrelsen avgett landstingets yttrande. I sammanfattning har styrelsen uttalat
följande:
Systemets uppbyggnad

Utredningens förslag till system består av inomkommunal utjämning av inkomster och ersättning för strukturellt betingade kostnader samt ett fristående
statsbidrag med huvuduppgift att möjliggöra statlig styrning av det finansiella
utrymmet för kommunal verksamhet.
Landstinget delar utredningens förslag till principiell uppbyggnad av skatteutjämnings- och statsbidragssystemet.
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Förslaget ekonomiska effekter

Landet befinner sig i en svår ekonomisk situation, med ett löpande underskott
i statsbudgeten och en stor statsskuld. Utvecklingen måste vändas och detta
måste ske på ett sådant sätt att inte svåra obalanser uppstår mellan olika regioner. Riskerna för en sådan utveckling i en konjunkturuppgång är uppenbar.
Det nu presenterade förslaget innebär stora regionala omfördelningar, som i
första hand drabbar kommuner och landsting i skogslänen. De sju skogslänen
skulle jämfört med nuvarande system förlora 3,3 miljarder kronor.
Landstinget anser att förändringar av statsbidragssystemet måste i nuvarande
kärva ekonomiska läge ske med övergångsregler på minst fem år och med
högst en femtedel av sluteffekten varje år. Den negativa omfördelningseffekten för landstingen bör inte i något fall överstiga 500 kronor per invånare.
Motsvarande begränsning för kommunerna bör vara 1 000 kronor per invånare
Inkomstutjämningen

Utredningen har föreslagit att skillnaden mellan ett landstings skattekraft och
medelskattekraften i riket skall kompenseras till 95 procent baserat på länsvisa enhetliga skattesatser.
Landstinget ställer sig bakom en långtgående utjämning och att utjämningsgraden ska vara lika för landsting och kommuner och lägst 95 procent.
Kostnadsutjämning

Landstinget anser att följande förändringar bör göras i beredningens förslag:
 Om faktorn för ensamboende överhuvud taget ska ingå i modellen för
hälso- och sjukvård bör den endast omfatta de högre åldersgrupperna.
 En utredning bör genomföras inom området omsorger om psykiskt utvecklingsstörda innan en skatteväxling sker mellan landstinget och länets
kommuner. Utredningen bör belysa geografiska skillnader i behov, glesbygdskostnader och framtida inomkommunala ersättningssystem.
 Glesbygdskostnader bör beaktas för tandvård, utbildning och omsorgsverksamhet.
 Tillägg för befolkningsminskning ska omfatta både kommuner och landsting och beräknas på befolkningsminskningar för landsting för den senaste
tioårsperioden överstigande en procent.
 Regionalpolitiska faktorer bör tydligt beaktas i det framtida statsbidragssystemet.
Skatteväxling mellan kommuner och landsting

Skatteväxling mellan kommuner och landsting måste kunna ske på ett kostnadsneutralt sätt. Beredningens förslag innebär att betydande överskott respektive underskott kommer att uppstå vid skatteväxling. För att skapa kostnadsneutralitet mellan landstingssektorn och kommunsektorn vid skatteväxling bör överföring ske av både skattesats och statsbidrag.
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Genomförande av Sunderbyprojektet
Efter valet 1994 träffades en överenskommelse mellan samtliga partier om att
pröva sjukhusfrågan vid landstingsfullmäktige den 24-25 november 1994.
Styrelsen beslutade därför i oktober att genomförandet av beslutade strukturförändringar skulle flyttas från den 1 november 1994 till den 1 februari 1995.
Vidare skulle pågående projekterings- och programarbete i Sunderbyprojektet
begränsas i avvaktan på fullmäktiges ställningstagande. Landstingsfullmäktige beslutade den 25 november 1994 att inte riva upp tidigare fattat beslut
om Sunderby sjukhus.
Enligt gällande avtal med generalentreprenören kan byggstart, utan kostnad
för landstinget, framflyttas till den 31 mars 1995.
Inför verkställandet av fullmäktiges beslut konstaterade styrelsen att de fattade besluten om att begränsa arbetet med planeringen av Sunderby sjukhus
har inneburit att utvecklingsgruppernas och personalens inflytande i utformningen av sjukhuset också begränsats under motsvarande tid. Samtidigt innebär beslutet om att framflytta omorganisationens genomförande till den 1 februari 1995 att övervägande delen av personalen under januari månad deltar i
introduktionsutbildningar.
Om den fastställda tidplanen följs oförändrad måste planering ske i sådan fart
att möjligheterna att tillvarata personalens erfarenheter och kunnande starkt
begränsas. Personalens inflytande i processen skulle också begränsas. Tydliga
skäl talade således för att tillskapa en förändrad tidplan.
Styrelsen har övervägt möjligheten att skjuta tidplanen för driftstarten av
sjukhuset. En sådan förskjutning medför emellertid stora kostnader för landstinget. Ett kvartals framflyttning innebär drygt 40 mkr i uteblivna besparingar.
En annan möjlighet var att ändra etappindelningen utan att tidpunkten för ianspråktagande av sjukhuset ändras. För att bibehålla grundavtalet men ändå
uppnå bästa möjliga ekonomiska utfall för landstinget har därför en överenskommelse träffats med generalentreprenören om en ny tidplan mot en särskild
ersättning på 1,9 mkr. Framflyttningen av byggstarten kommer att innebära
förändringar i kassaflödet.
Generalentreprenören kan börja sin etablering på byggområdet direkt efter
landstingsstyrelsens beslut om genomförande av projektet varvid också markarbeten av mindre omfattning kan påbörjas. Schaktning för etapp 1 (försörjningsbyggnaden) kan påbörjas den 1 mars varefter byggandet av etappen kan
ske med början den 31 mars 1995.
Den nya tidplanen för byggandet av Sunderby sjukhus blir därmed:
Etapp 1: Byggstart mars 1995
Etapp 2: Byggstart januari 1996
Etapp 3: Byggstart februari 1996
Etapp 4: Byggstart mars 1996
Etapp 5: Byggstart juni 1996.
Tidpunkt för ianspråktagande: Den 1 januari 1999
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Påskyndande av mark- och kommunfrågor

Regeringen avvisade den 24 november 1995 samtliga besvär över länsstyrelsens godkännande av den detaljplan Luleå kommun fastställt för sjukhusområdet. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft. Även kommunens översiktsplan för Norra och Södra Sunderbyn har vunnit laga kraft.
Landstinget och Luleå kommun har undertecknat köpeavtal för det aktuella
området varvid landstinget erlagt 15 mkr enligt fastställt tomtavtal. Landstinget äger därmed tillträde till sjukhustomten.
I tomtavtalet regleras även ett antal åtgärder som kommunen ska vidta för att
möjliggöra byggandet av Sunderby sjukhus. Tidsschemat för dessa åtgärder
har förändrats beroende på den överklagade detaljplanen
För att påskynda ett genomförande av samtliga åtgärder och därmed säkerställa tillträde till mark för dragning av ledningar för vatten och avlopp samt
kulvert från avvattningsdike har Luleå kommun forcerat fullföljandet av avtalet.
Mot den bakgrunden har landstinget och Luleå kommun träffat ett tilläggsavtal omfattande 3 mkr. Kommunen har samtidigt medgett landstinget rätten att
omgående påbörja arbetena med kulvertdragning från avvattningsdiket på
tomten till Luleå älv, vilket även omfattar tillträde till berörda markområden
utanför sjukhustomten.
Försäkringar och garantier

Avtalade försäkringar liksom säkerhet har tillställts landstinget i enlighet med
ingånget avtal. Bankgaranti för förskott ska överlämnas före utbetalning kan
ske.
Entreprenörens garantitid för sjukhuset är två år efter färdigställande.
För vissa material och åtgärder - exempelvis inglasad entré och centralgata,
isolerglasrutor, fasadtegel - är garantitiden förlängd till 10 år.
Finansiering

1,9 mkr för ändrad tidplan och 3,0 mkr för tilläggsavtal med Luleå kommun
påverkar inte byggentreprenadens riktpris. Kostnaderna belastar projektets
post för oförutsedda utgifter.

Förstärkt ledningsorganisation
för byggandet av Sunderby sjukhus
Landstingsstyrelsen fastställde i december 1993 en samordnad projektorganisation för såväl byggandet av Sunderby sjukhus som det fortsatta förändringsarbetet inom Luleå-Bodenförvaltningen. Inom ramen för denna organisation har programarbete och projektering påbörjats samt entreprenörer upphandlats.
I och med att byggandet av det nya sjukhuset nu inleds går arbetet in i ett intensivare skede. Det innebär att ökade krav ställs på den del av organisationen
som har att leda och samordna Sunderbyprojektet. Styrelsen har bedömt det
nödvändigt att stärka ledningsresurserna och säkerställa bredast möjliga kompetens och har därför inrättat en ledningsgrupp för att på tjänstemannanivå
leda och samordna byggandet av Sunderby sjukhus.
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Ledningsgruppen består av landstingsdirektör Ulf Öhman (ordförande), sjukhusdirektör Thommy Sundell, projektchef Björn Wallstén, projekteringschef,
projektledare Staffan Lundqvist, byggnadsingenjör Arne Johansson, ekonomidirektör Tore Öberg, fastighetsdirektör Åke Larsson samt personaldirektör
Gunnar Persson.
Styrelsen har uppdragit åt ledningsgruppens ordförande, med rätt att delegera
vidare till annan anställd inom landstinget, att fr o m den 1 mars 1995 på
landstingsstyrelsens vägnar besluta i de ärenden som anges under rubriken
”Delegering av beslutanderätt” i den av styrelsen, § 8/95, fastställda förvaltningsplanen för Sunderbyförvaltningen.

Strategi 95
Projektet Strategi 95 ska resultera i en utvecklingsstrategi för Norrbotten för
åren 1995-99. Huvudansvariga är Landstinget, Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Norrbotten med Länsarbetsnämnden och Högskolan i Luleå som
nära anknutna deltagare.
Sedan projektet startade i september 1993 har länets starka och svaga sidor
belysts, dels med hjälp av ett antal arbetsgrupper, dels med hjälp av rapporter
från utomstående experter och av projektgruppen.
Arbetsgrupperna har haft en representant från varje huvudman och varit 11 st
till antalet med följande inriktning: Kommunikationer, företagande, vård och
hälsa, kvinnofrågor, kultur, turism, landsbygdsutveckling, miljö, tvärsektoriella åtgärder, marknadsföring av länet samt utbildning. Grupperna har haft
två uppgifter – att peka på länets starka och svaga sidor och att föreslå åtgärder inom respektive område.
Rapporterna, som författats av projektgruppen och utomstående experter, har
publicerats i en broschyrserie med totalt 18 titlar. Arbetsgruppernas redovisningar har ingått i serien. Mediaseminarier har anordnats kring vissa av rapporterna och bidragit till den hittills goda mediebevakningen.
Intresserade har kunnat abonnera kostnadsfritt på broschyrserien och de nyhetsbrev om projektet som började ges ut hösten 1994. Broschyrserien har
haft 500 prenumeranter och nyhetsbreven 2 400 st. En kontinuerlig dialog har
förts med kommunerna samt företagens och andra intresseorganisationer. Representanter för projektet har deltagit i ett antal informationsmöten runt om i
länet. En kontaktgrupp med företagare har fortlöpande fungerat som referensgrupp till projektet.
Vägvalsdokumentet ”Vid Vägskälet” är nu ute på bred remiss i länet under
tiden januari-mars. Förutom ett antal utvalda remissmottagare har det delats
ut till samtliga hushåll. Remissarbetet syftar till att engagera så många som
möjligt i debatten om länets framtida utveckling. Landstingets remissdebatt
sker vid fullmäktiges möte i mars. Det slutliga strategidokumentet ska fastställas av respektive huvudman under maj-juni 1995. För landstingets del innebär det fullmäktiges möte den 13-14 juni.

Arbetet med EUs strukturfonder
I de svenska medlemsförhandlingarna med EU blev Norrlands inland föremål
för ett nytt stöd inom ramen för EUs regionalpolitik. Stödet kallas Mål 6 och
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avser glest befolkade områden i norra Sverige och Finland. Regeringen har
beslutat att Sverige ska enas avge en enda utvecklingsplan för hela Mål 6området. Den 8 december utsågs landshövdingen i Gävleborgs län, Lars-Erik
Eriksson, till utredningsman. NUTEK utsåg till administrativt ansvarig på
central nivå och länsstyrelserna regionalt.
Arbetet med att utarbeta underlag till den statlige utredningsmannen har bedrivits inom det partnerskap som byggts upp i arbetet med Strategi 95. En
lednings- och en beredningsgrupp med representanter för de tre parterna har
samordnat arbetet. De förslag som inkommit från kommunerna har tillsammans med slutsatserna från analysarbetet i Strategi 95 sammanställts till ett
länsdokument. Dokumentet innehåller förslag till program- och delprogramområden och prioriteringar och behandlades av länsstyrelsens styrelse den 3
februari. Utredningsmannen presenterar sitt förslag den 15 mars.
Styrelsen konstaterar att uppläggningen av det svenska arbetet med utvecklingsplanen för Mål 6-området hittills varit mycket otillfredsställande ur regionernas synpunkt. Tiden för förankring och gemensamma prioriteringar har
varit utomordentligt knapp. För att förbättra den lokala och regionala förankringen har Eriksson tillkallat en referensgrupp bestående av politiker från området. Norrbotten representeras av K-G Holmqvist (s), Monika Jansson (s), PG Sundström (c) och Peter Eriksson (mp).
Regeringen har föreslagit att de delar av länet som hamnade utanför Mål 6,
Luleå, Piteå och Boden, ska tilldelas EU-stöd enligt Mål 2, vilket ges till regioner som drabbats hårt av den industriella tillbakagången. Några direktiv för
hur det arbetet ska bedrivas finns ännu inte. Berörda kommuner har emellertid
börjat sina förberedelser, och även detta arbetet kommer att anknytas till Strategi 95.
Åtgärder inom ramen för Mål 3, 4 och 5a ska fogas in i utvecklingsplanen för
Mål 6. Särskilda utredningsmän har utsetts:
 Mål 3: Erling Jacobsson, Länsarbetsnämnden i Umeå.
 Mål 4, Ulf Westerberg, Arbetslivsfonden.
 Mål 5a, Christina Huhtasaari, Länsstyrelsen i Norrbotten.
Mål 3 omfattar bekämpande av långtidsarbetslöshet och åtgärder riktade till
unga och personer som är utestängda från arbetsmarknaden. Mål 4 är åtgärder för att underlätta anpassningen av arbetstagare av bägge könen till industriella förändringar och förändringar av produktionssystemen. I Sverige kommer Mål 4 att användas för kompetensuppbyggnad i företag beroende på ny
teknik. Mål 5a handlar om att, som ett led i reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, främja landsbygdsutveckling genom att påskynda
anpassningen av jordbruksstrukturerna. Mål 5b, att underlätta utvecklingen
och strukturanpassningen av landsbygdsområden, är inte aktuellt för Norrbotten.

EUs regionala kommitté - COR
I Maastricht-avtalet beslutades att en Committee och the Regions (COR)
skulle bildas för att stärka det regionala och lokala inflytandet i EUs beslutsprocesser. COR består av förtroendevalda och har en rådgivande roll - den
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måste exempelvis enligt lag höras i frågor som är av betydelse för regionerna.
Sverige har 12 representanter från kommuner och landsting i kommittén.
Norrbotten representeras av Siwert Nordvall som suppleant.

Norrbotten medlemmar i AER
Norrbotten antogs formellt som medlemmar i det europeiska regionförbundet
vid dess generalförsamling i Strasbourg den 1-2 december 1994. K-G Holmqvist representerade Norrbotten och deltog för första gången i beslutsfattandet.

Handläggning av kulturfrågor
Kulturen är en del av de regionala utvecklingsfrågorna. Fullmäktige har därför beslutat att överföra den politiska ledningen för landstingets kulturverksamhet till styrelsen fr o m år 1995.
För handläggningen av kulturärenden har styrelsen inom sig inrättat ett kulturutskott om sju ledamöter jämte ersättare. Ärenden som är strategiska eller
av större vikt ska dock handläggas av landstingsstyrelsen i sin helhet.
Till kulturutskottet har delegerats att:
 Besluta om utvecklingsbidrag för folkbildning och föreningsliv över
70 000 kr per ansökan.
 Besluta om allmänt riktade kulturinsatser och dansprojekt över 70 000 kr
per ansökan.
 Besluta om landstingets heders- och förtjänststipendium samt individuella
stipendier för utbildning, studieresor och konstnärligt utvecklingsarbete.
 Utse länskonstnärer.
 Besluta om vidarefördelning av ramen för studieförbund och folkhögskolor.
 Besluta om vidarefördelning av ramen för länskonstnärer.
 Besluta om vidarefördelning av ramen för fasta verksamhetsbidrag.
 Besluta om vidarefördelning av ramen för länsövergripande idrotts- och
ungdomsförbund, pensionärsverksamhet och övriga organisationer.
Beslut under dessa beloppsgränser har delegerats till kulturutskottets ordförande (25 000 - 70 000 kr per ansökan) respektive landstingsdirektören (upp
till 25 000 kr per ansökan). Landstingsdirektören har i sin tur vidaredelegerat
sin beslutsrätt till kultursekreteraren.
Härutöver har delegerats till kulturutskottets ordförande att besluta om deltagande i kulturutbyte och inköp av konst över 25 000 kr per objekt och till
landstingsdirektören att besluta om bidrag till konstutställningar utanför länet
och inköp av konst under 25 000 kr per objekt. Även denna beslutsrätt har
landstingsdirektören vidaredelegerat till kultursekreteraren.
Delramarna för de olika ändamålen har av styrelsen fastställts till:
 2 041,1 tkr för utvecklingsbidrag till folkbildning och föreningsliv
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 2 988,5 tkr för riktade kulturinsatser, 500,0 tkr för dansprojekt,
1 000,0 tkr för kulturutbyte och 180,0 tkr för konstutställningar utanför
länet
 800,0 tkr för utvecklingsstipendier
 8 588,1 tkr för studieförbund
 10 080,0 tkr för folkhögskolor
 1 440, 0 tkr för länskonstnärer
 5 067,0 tkr för fasta verksamhetsbidrag
 3 345,0 tkr för idrotts- och ungdomsförbund, 734,4 tkr för pensionärsverksamhet och 220,0 tkr för övriga organisationer
Styrelsen har dessutom beslutat om:
 Anslag till Norrbottens länsbibliotek (1 700,0 tkr) och framtagning av kassettidning för synskadade (726,0 tkr)
 Anslag till konsulent- och ungdomsledarutbildning (5 000,0 tkr).
 Anslag till Filmpool Nord (750,0 tkr).
 Anslag till konstinköp (500,0 tkr) och underhåll av landstingets konstsamling (350,0 tkr).
Dessutom har styrelsen rekommenderat förvaltningarna att anslå 0,5 procent
av ombyggnadskostnader till konstnärlig utsmyckning. Samverkan ska ske
med länskonstproducenten vid inköp och utsmyckning.
I och med detta har styrelsen fördelat den kulturram på 44 010,0 tkr som
fullmäktige ställt till styrelsens förfogande och de 2 000,0 tkr i statsbidrag
som beräknas utgå.

Anmälan av revisionsrapporter
Granskning av landstingets ekonomisystem

Komrev har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av landstingets
nya ekonomisystem. Huvudintrycket är att ekonomisystemet i allt väsentligt
uppfyller de krav som kan ställas på ett ekonomisystem. Dock påpekas vissa
brister inom bl a säkerhetsområdet.
Rapporten kommer att utgöra underlag för kansliets arbete att ytterligare förbättra systemet och jag kommer att återrapportera till styrelsen om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.
Utvecklingen av dagkirurgi

Komrev har på revisorernas uppdrag studerat utvecklingen av den polikliniska
verksamheten inom landstinget. Revisorerna har valt två relativt vanliga allmänkirurgiska diagnoser: Ljumskbråck och varicer. Utifrån verksamhetsstatistik från ADB-systemet VAS har produktionen och dagkirurgins omfattning
studerats för åren 1992 och 1993.
Resultatet av studien har presenterats i rapporten Utveckling mot poliklinisk
verksamhet inom Norrbottens läns landsting - Inriktning, dagkirurgi.
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Studien visar att de finns stora variationer mellan sjukhusen. Revisorerna har
dock inte kunnat finna någon tydligt avgörande faktor som förklarar de stora
variationerna mellan sjukhusen. Man lyfter därför fram den medicinska praxisens betydelse i sammanhanget, d v s att olika behandlingstraditioner utvecklats mellan sjukhusen.
Socialstyrelsen har utkommit med en rapport som beskriver dagkirurgins utveckling i Sverige mellan åren 1990 och 1992. Även i den rapporten redovisas
stora skillnader i utnyttjandet av dagkirurgi mellan olika enheter.
Liksom landstingets revisorer förklarar man detta framför allt genom olika
medicinsk praxis. Socialstyrelsen kommer senare att publicera en slutrapport
om den dagkirurgiska verksamheten som bl a kommer att innehålla gemensamma definitioner och förslag till enhetliga registreringsrutiner. Härigenom
blir det förhoppningsvis möjligt att på ett mer rättvisande sätt än idag följa
upp och jämföra utvecklingen mellan olika enheter.
Styrelsen vill för sin del framhålla att det fortfarande finns en potential för en
ökad andel dagkirurgi inom länet. Jämförande studier av det slag som presenterats här kan bidra till att stimulera en sådan utveckling. Samtidigt är det
viktigt att betona att en hög andel dagkirurgi inte är ett mål i sig utan ett sätt
att förena hög kvalitet, god service och ett effektivt resursutnyttjande. Alla
ingrepp och alla patienter lämpar sig dock inte för denna behandlingsform.
Över huvud taget vill styrelsen betona vikten av att uppföljningen inte bara
omfattar det rent medicinska resultatet utan också omvårdnadskvaliteten inom
dagkirurgin. Viktiga aspekter är t ex att patienterna får god information före
ingreppet men också att det finns rutiner för att erbjuda stöd till de patienter
som t ex efter hemgången drabbas av smärta eller andra problem.

Motioner
Motion (motionär)

Handläggning

Nr 13/94 om matinköp inom landstinget (v-gruppen).

Styrelsen 1995-03-30
Fullmäktige 1995-05-10
Återtagen

Nr 1/95 om säkerhet för Sunderbyprojektet
(Nils Sundberg, ns).
Nr 2/95 om nystart i Boden (Lars Spolander, m).
Nr 3/95 om narkotikaklassade läkemedel (v-gruppen).

Styrelsen 1995-03-30
Fullmäktige 1995-05-10
Styrelsen 1995-03-30
Fullmäktige 1995-05-10

Yttranden
Yttrandet avser

Yttrande
Handläggning
senast
1995-01-31 Styrelsen 1995-01-19

Betänkandet (SOU 1994:144) Utjämning av
kostnader och intäkter i kommuner och landsting.
Betänkandet (SOU 1994:132): Landstingets
1995-02-20 Styrelsen 1995-02-23
ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete.
Boverkets rapport (M94/3589/7) Sverige 2009 - 1995-06-15 Landstinget avger inget
förslag till vision.
yttrande
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Beslut
Landstingsstyrelsens rapport och förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.

§ 37

Förstärkt ledningsorganisation
för Sunderbyprojektet
Dnr 1681/93

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen fastställde i december 1993, § 162/93, en samordnad projektorganisation för byggandet av Sunderby sjukhus och förändringsarbetet
inom Luleå-Bodenförvaltningen. Inom ramen för denna organisation har programarbete och projektering påbörjats samt entreprenörer upphandlats.
I och med att byggandet av det nya sjukhuset nu inleds går arbetet in i ett intensivare skede. Det innebär att ökade krav ställs på den del av organisationen
som har att leda och samordna Sunderbyprojektet.

Beredningens förslag
1 En ledningsgrupp inrättas för att på tjänstemannanivå leda och samordna
Sunderbyprojektet.
2 Ledningsgruppen ska bestå av landstingsdirektör Ulf Öhman, sjukhusdirektör Thommy Sundell, projektchef Björn Wallstén, projektledare Staffan
Lundqvist, byggnadsingenjör Arne Johansson, ekonomidirektör Tore
Öberg, fastighetsdirektör Åke Larsson samt personaldirektör Gunnar Persson.
3 Till ordförande i ledningsgruppen utses landstingsdirektör Ulf Öhman
4 Åt ledningsgruppens ordförande, med rätt att delegera vidare till annan
anställd inom landstinget, uppdras att fr o m den 1 mars 1995 på landstingsstyrelsens vägnar besluta i de ärenden som anges under rubriken ”Delegering av beslutanderätt” i den av styrelsen, § 8/95, fastställda förvaltningsplanen för Sunderbyförvaltningen.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
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§ 38

Avtal om transaktionsbank
och löneutbetalningar
Dnr 1250/94

Ärendebeskrivning
Avtalen med Sparbanken Sverige AB om landstingets utbetalningsservice och
löneutbetalningar löper t o m den 31 mars 1995. Offertförfrågan för en ny
avtalsperiod har gått ut till fem banker. Utifrån erhållna offerter och offertgenomgångar har avtalsförslag upprättats.

Beredningens förslag
Sparbanken Sverige AB antas enligt avtalsförslag.

Beslut
Enligt beredningens förslag.
Anteckning

Ordföranden Karl-Gunnar Holmqvist (s), landstingsdirektören Ulf Öhman och
hälso- och sjukvårdsdirektören Caj Skoglund deltar inte i och är inte närvarande vid handläggningen av ärendet, under vilken sammanträdet leds av vice
ordföranden Toivo Hofslagare (s).
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
Ordföranden har med stöd av styrelsens beslut, § 5/95, befullmäktigat fastighetsdirektör Åke Larsson att under 1995 för landstinget underteckna vissa
handlingar avseende fast egendom, tomträtter och bostadsrätter (dnr 254/95).
Ekonomidirektören har anställt Elisabeth Ståhl som ekonomisekreterare
(dnr 57/95).
Hälso- och sjukvårdsdirektören har anställt Kurt Hofgren som utredare
(dnr 1649/94).
Personaldirektören har:
 Antagit Landstingsförbundets rekommendation, cirkulär F 95:3, om vissa
pensionsfrågor med anledning av 1993 års lönerörelse m m, PÖK 93
(dnr 50/95).
 Träffat överenskommelse med LSR om omplacering av en sjukgymnast i
Boden (dnr 50/94).
 Tvisteförhandlat med LSR om befattningsbenämning för ledningsfunktionen för sjukgymnastik inom Luleå-Bodenförvaltningen, varvid överenskommelse ej kunnat träffas (dnr 50/94).
 Tvisteförhandlat med SKAF om brott mot kollektivavtal i samband med
schemaförändring vid Kiruna sjukhus, varvid överenskommelse träffats
om att betala 7 500 kr i skadestånd till SKAF (dnr 50/94).
 Förhandlat med SSR om löner för fem socionomer/kuratorer inom habiliteringen, varvid överenskommelse ej kunnat träffas (dnr 50/94).
 Träffat överenskommelse med SHSTF om komplettering av lokalt LASavtal (dnr 50/94).
 Tvisteförhandlat med SKTF om brott mot MBL 11 § i samband med ändring av arbetsuppgifter för en anställd inom Luleå-Bodenförvaltningen,
varvid överenskommelse träffats om att betala 7 500 kr i skadestånd till
SKTF och 5 000 kr till den anställde (dnr 50/94).
 Tvisteförhandlat med SRAT om brott mot lagen om anställningsskydd i
samband med anställning av en tandhygienist i Haparanda, varvid överenskommelse ej kunnat träffas (dnr 50/94).
 Förhandlat med SHSTF om villkoren vid tidsbegränsade chefsförordnanden, varvid överenskommelse ej kunnat träffas (dnr 50/94).
 Förhandlat med SHSTF om reseersättning för anställda som till följd av
omorganisation inom Luleå-Bodenförvaltningen måste pendla mellan orterna, varvid överenskommelse ej kunnat träffas (dnr 50/94).
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 Förhandlat med Norrbottens läkarförening om villkoren vid tidsbegränsade
förordnanden för teamöverläkare, varvid överenskommelse ej kunnat träffas (dnr 50/94).
 Tvisteförhandlat med Norrbottens läkarförening om brott mot LAS, varvid
överenskommelse ej kunnat träffas (dnr 50/94).
 Tvisteförhandlat med SHSTF om tolkningsföreträde, varvid överenskommelse ej kunnat träffas (dnr 50/95).
 Beslutat om garantipensioner nr 53-109/94 (dnr 67/95).
Personalchefen vid Kirunaförvaltningen har träffat lokalt kollektivavtal enligt
AB § 2 mom 5 (dnr 50/95).
Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat i ärendena nr 85/94, 141-155/94
och 1-12/95 om tillfälliga vikariat för privata vårdgivare m m (dnr 40/94).

2

Protokoll
Gällivaredirektionen

1994-12-08

Utbildnings- och kulturnämnden

1994-12-14

Förtroendenämnden

1994-12-15

Sociala nämnden

1994-12-15

Länspensionärsrådet

1994-12-19

3

Övrigt
Förteckning över upphörda borgensåtaganden (dnr 242/95).
Landstingsstyrelsens beslut, § 7/95, om genomförande av Sunderbyprojektet
har överklagats till kammarrätten (dnr 1681/93).
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