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§ 48

Val av protokolljusterare
Göte Pettersson (fp) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 49

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter följande ändringar:
 Ärendet Ansvarsfrihet för 1995 års förvaltning av stiftelsen Norrbottensteatern tillkommer.
 Ärendet Bidrag till ombudsmannakonferens utgår (ansökan återkallad).

§ 50

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 51

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 16-96

Landstingsdirektören lämnar följande rapport:

Rehabilitering
Redovisas muntligt.

Perssonplanen
Den s k Perssonplanen innebär att regeringen har kommit överens med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet om ömsesidiga åtaganden för
åren 1997 och 1998 enligt följande:
Landstings- och Kommunförbunden:
 Utfäster sig att verka för att skatterna inte höjs i kommuner och landsting
under åren 1997 och 1998.
 Åtar sig att verka för att i möjligaste mån undvika att säga upp fast anställd personal så att denna inte hamnar i öppen arbetslöshet.
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 Åtar sig att verka för att det kommunala förnyelsearbetet drivs vidare i
syfte att göra verksamheten bättre och mer kostnadseffektiv.
Regeringen:
 Åtar sig att hålla statsbidragen på en nominellt oförändrad nivå även 1997
och 1998.
 Garanterar att kommunsektorn får behålla sina skatteinkomster oavsett
ekonomisk utveckling.
 Statens 118-miljardersprogram för att sanera statsfinanserna ska fullföljas. Därutöver åtar sig staten att ekonomiskt reglera nya och ändrade regler som påverkar det kommunala skatteunderlaget och det kommunala utgiftstrycket. Finansieringsprincipen ska gälla.
 Åtar sig att genomföra avregleringar, bl a i fråga om socialbidragen, i
syfte att minska trycket på de kommunala kostnaderna.
 Avvaktar med att införa ett lagstadgat balanskrav för kommuner till 1999
och för landsting till år 2000.
Finansdepartementet är medvetet om att vissa kommuner och landsting har
mycket stora behov av kostnadsanpassningar och därför kan ha svårigheter
att helt undvika uppsägningar av fast anställd personal.
Staten medverkar genom sin arbetsmarknadspolitik till att underlätta omställningen av den kommunala verksamheten.

Utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna
Högskoleverket har på regeringens uppdrag utvärderat 113 utbildningsprogram vid 31 högskolor. Av dessa utbildningar har 69 visat sig vara högskolemässiga, 19 har också förutsättningar att utveckla utbildningen i huvudämne
till kandidatexamen. I Högskoleverkets utvärdering konstateras att 44 av utbildningsprogrammen inte uppfyller kraven på högskolemässighet.
Barnmorske-, sjuksköterske- och sociala omsorgsutbildningen får i det nationella perspektivet karaktäriseras som högskolemässigt svaga. Inget av programmen för tandhygienistutbildning uppfyller kraven på högskolemässighet.
I utvärderingen föreslås att barnmorskeutbildningarna koncentreras från tio
till fyra - fem enheter och att sociala omsorgsutbildningens båda inriktningar
samt utbildningen i missbrukarvård knyts till den statliga högskolan. I utvärderingen föreslås också att tandhygienistutbildningen ses över och att sjuksköterskeutbildningen koncentreras till ett färre antal högskolor och anknyts till
högskolemiljöer med forskning inom flera relevanta ämnen och ämnesområden.
Vårdhögskolan i Boden bedriver idag utbildning inom programmen arbetsterapeut- , sjukgymnast-, sjuksköterske- och social omsorgsutbildning. I prövningen av högskolemässigheten i utbildningen har fyra kriterier använts; kompetens, infrastruktur, utbildningsorganisation och utbildningsprocess. Den
sammanfattande värderingen av hur kriterierna och kraven på en högskolemässig, samhällsrelevant yrkesutbildning tillgodoses i utbildningsprogrammen
har uttryckts i en bedömning av de olika högskolorna i tre nivåer, H+, H, EH,
där H står för högskolemässig och EH för ej högskolemässig.
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Sjukgymnastutbildningen var det enda programmet som bedömdes som högskolemässig med betyget H.
De övriga utbildningarna får betyget EH. Om man tittar närmare på värderingen av kriterierna hamnar vårdhögskolan genomgående högt i rangordningen för kriteriet infrastruktur, dvs adekvata materiella resurser och olika stödjande servicefunktioner. För de övriga kriterierna hamnar skolan i stort sett
sist i rangordningen.
Resultatet av utvärderingen måste givetvis analyseras och studeras noggrant.
Att bygga upp en högskola från en yrkesutbildning på gymnasial nivå tar lång
tid. Helt klart är att åtgärder måste sättas in för att t ex öka andelen disputerade lärare och öka forskningsanknytningen. Utbildningsorganisatoriskt pågår
förändringar inom skolan, bl a har förvaltningschefsåtagandet och rektorsskapet skiljts åt och en rektor för vårdhögskolan anställts, studentinflytandet
kommer att ökas etc. Vidare kommer samarbete med högskolan i Luleå att
intensifieras.

Huvudmannaskap för gymnasieskolan
Propositionen 1995/96:183 om huvudmannaskapet för gymnasial utbildning
m m innehåller förslag om att landstingen efter överenskommelse med en
kommun får anordna även andra nationella program i gymnasiet än naturbruk
och omvårdnad. Detsamma gäller gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning.
Samtidigt försvinner landstingens företrädesrätt att anordna naturbruks- och
omvårdnadsprogrammen. Dessutom försvinner bestämmelsen i skollagen om
att landsting inte får ta högre ersättning från en elevs hemkommun än som
svarar mot statsbidraget. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 1996.
Regeringens uppfattning är att kommunerna bör ha huvudansvaret för samtliga utbildningar på gymnasienivån. Därför vill man utarbeta förslag där
landstingen i undantagsfall och först efter överenskommelse med en kommun
får ansvaret för gymnasieprogram. I avvaktan på ett sådant förslag föreslås
ovannämnda ändringar i skollagen som löser ett antal problem av akut karaktär.

Rehabiliteringsforum Norr
I Landstingsplan 1993 fick vårdhögskolan i Boden uppdraget att skapa ett
forum för att stimulera samarbetet och höja kunskapsnivån inom områdena
arbetsmiljö och rehabilitering.
Utgångspunkten för Rehabiliteringsforum Norr, som forumet kom att kallas,
var inte att skapa en hierarkisk organisation utan mer ett nätverk av människor med intresse av att utveckla rehabiliteringen i Norrbotten. Rehabiliteringsforum Norr har hittills bedrivits i projektform. Vårdhögskolan har svarat
för projektledning och administration. Finansieringen sker genom medel från
landstinget, egna inkomster via konferens- och utbildningsverksamhet samt
projektmedel.
Till forumet har knutits en ledningsgrupp som består av representanter från
Högskolan i Luleå, försäkringskassan, föreningen Svensk Företagshälsovård,
enheten för medicinsk rehabilitering och yrkesmedicinska enheten i Boden,
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vårdhögskolan samt landstingets kansli. Samverkan i ledningsgruppen har
underlättat planering och genomförande av forumets aktiviteter.
Rehabiliteringsforum Norr bedriver inte något eget forsknings- och utvecklingsarbete utan ska fungera som länk mellan dem som skapar ny kunskap och
de som tillämpar vunnen kunskap. I det syftet genomförs bl a seminarier,
work-shops och konferenser. Efter tre års arbete har Rehabiliteringsforum
Norr cirka 400 resurspersoner registrerade i ett informellt nätverk. Vidare är
forumet engagerad i undervisningsinsatser vid vårdhögskolan och erbjuder
handledning i samband med projektarbeten.
I en kommande controllerrapport kommer verksamheten närmare att följas
upp.

Arbetsdomstolens dom
i mål (AD 41/96) om lönediskriminering
Otillåten könsdiskriminering anses föreligga, när en arbetsgivare tillämpar
lägre lön eller annars sämre anställningsvillkor för en arbetstagare än dem
som arbetsgivaren tillämpar för en arbetstagare av motsatt kön, när de utför
arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.
I denna tvist hävdade Jämo att en barnmorska hade ett mer krävande arbete
än två medicintekniker.
Arbetsdomstolen fann bl a att:
 Modellen för arbetsprövning inte var godkänd av de fackliga organisationerna.
 Man inte strikt hade hållit sig till metoden.
 Man inte viktat olika faktorer.
 Ansvariga läkare inte tagit del av de upprättade arbetsbeskrivningarna innan de gavs in till domstolen.
 Samma personer gjort intervjuer, arbetsplatsbesök, arbetsbeskrivningar
och arbetsvärdering.
 Övriga fackliga organisationer inte tagit del av metoden.
 Värderingen inte föregåtts av en diskussion om målen för landstingets
verksamhet.
 Barnmorskearbetet beskrivits generellt.
 Beskrivningarna av de olika arbetsuppgifterna inte gjorts på ett likartat
sätt.
 Beskrivningarna innehöll tendentiösa detaljer.
 Beskrivningen av barnmorskans arbete var felaktig i flera avseenden.
Domstolens slutsats blir att Jämo inte förmått visa att barnmorskans arbete är
minst likvärdigt medicinteknikernas.
Om arbetsdomstolen funnit att otillåten könsdiskriminering förelåg måste arbetsgivaren visa att de olika anställningsvillkoren berodde på skillnader i ar-
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betstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet eller att de i varje fall inte direkt eller indirekt hade samband med arbetstagarnas könstillhörighet.
Detta prövades aldrig. Vi saknar således fortfarande vägledning om kollektivavtalets betydelse, marknadens roll och prövning av arbetstagarnas personliga
förutsättningar.

Rapport från arbetet i AER
I mars hade kommitté 5 möte på den franska ön Réunion. Norrbotten representerades av Leif Hjalmarsson (s) och Kenneth Backgård (ns).
Sedvanlig avrapportering skedde från de olika arbetsgrupperna. Norrbotten
presenterade tillsammans med sin engelske partner East Sussex arbetet inom
gruppen Turism och miljö. Gruppen räknar med att lägga fram det program
som ska vara slutprodukten på kommitténs novembermöte.
Under mötet lyfte Norrbotten fram Barentsregionen. Detta skedde genom en
uppmärksammad presentation om regionens hotbilder och möjligheter. I samband med denna presentation lades också fram ett förslag på resolution om
Barentssamarbetet. Även resolutionen visade på både hotbilder och möjligheter inom regionen, men betonade i hög grad att internationell hjälp krävs för att
åstadkomma en säker och demokratisk utveckling i nordvästra regionen.
Resolution togs av en enig kommitté 5 och ska skickas till AERs styrelse för
slutgiltigt godkännande. Efter detta kommer resolutionen att skickas till EU
för uppmärksammande av problemen.

Anmälan av projekt i kansliets arbetsplan
Projektet Vård i livets slutskede

Projektet har haft uppdraget att i samråd med kommunerna undersöka förutsättningarna för hur vård i livets slutskede ska bedrivas i Norrbotten.
Projektgruppen har analyserat den genomförda inventeringen inom kommun
och landsting om behovet av s k hospicevård. Av analysen dras slutsatsen att
det inom länet inte finns intresse, behov eller geografiska förutsättningar för
att bedriva hospice vid en fristående vårdenhet.
I syfte att kvalitetsutveckla vården i livets slutskede föreslår projektgruppen
däremot att följande inarbetas i direktiven för Landstingsplan 1997:
 Begreppet palliativ vård enligt WHOs definition ska antas. ”Palliativ vård
är en aktiv helhetsvård av patienten och dennes familj genom ett multiprofessionellt team. Målet är att ge livskvalitet när vård inte längre är möjlig,
men väl lindring och tröst. Palliativ vård beaktar fysiska, psykiska, sociala
och existensiella behov. Den söker också stödja anhöriga i deras sorgearbete”.
 Helheten i vården ska beaktas och särskilt symtomlindring av såväl fysisk,
psykisk, social och existensiell typ.
 Ansvarsfördelningen vad gäller medicinskt ansvar och omvårdnadsansvar
ska klargöras enligt den lagstiftning som finns. I de fall patienten valt att
vårdas inom sjukhusvård är patientens ansvarige läkare, PAL, medicinskt
ansvarig för patienten. När den sjuke valt att vårdas i eget boende har pa-
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tientens distriktsläkare eller egen vald läkare det medicinska ansvaret. Om
patienterna vårdas i båda vårdformerna växelvis krävs en PAL i såväl slutenvård som primärvård. Patienten har rätt att ha en omvårdnadsansvarig
sjuksköterska, OAS, oavsett vårdnivå.
I detta ansvar ingår att upprätta en individuell vårdplan d v s att vården
ska planeras, genomföras, utvärderas och dokumenteras individuellt för
varje patient. (SOSFS 1993; 17) Det är viktigt att det finns rutiner som
klart visar vem som är patientens PAL och OAS. Patient/anhöriga ska
vara välinformerad om vilka dessa personer är och vad detta innebär. Därutöver krävs för den allmänna omvårdnaden att patienten bereds patientansvarig undersköterska. Patienten ska så långt det är möjligt vårdas av
samma vårdlag.
 Patientens behov av kontinuitet, fungerande kommunikation mellan vårdnivåerna, omvårdnad och trygghet ska tillgodoses på alla vårdnivåer.
 Vårdarna i palliativ vård ska ges nödvändigt stöd genom att bl a kommunalt anställda vårdare får handledning av omvårdnadsansvariga sjuksköterskor under och efter vårdtillfället.
 Den palliativa vården ska kvalitetsutvecklas genom att vårdprogram utarbetas och genom samsyn och samarbete med kommunernas socialtjänst
och andra organisationer/föreningar.
Råd & riktlinjer

I vissa fall har de politiskt beslutade riktlinjerna kompletterats med mer detaljerad vägledning och pedagogiskt stöd för att underlätta genomförandet.
Dessa praktiska handböcker för den dagliga verksamheten kallas Råd & Riktlinjer. Följande är hittills utgivna i år:
 Elektronisk information, Råd & Riktlinjer om informationssökning och
lagring (januari 1996).
 Basenhetsplan, Råd & Riktlinjer för landstingets basenhetschefer (januari
1996).
 Ordning och Reda, Råd & Riktlinjer om diarieföring och ärendehantering
(februari 1996).

Anmälan av revisionsrapporter
Nytt administrativt tandvårdssystem, dnr 350-96

KomRev har på uppdrag av landstingets revisorer granskat införandet av ett
nytt administrativt ADB-stöd inom tandvårdsförvaltningen.
Som administrativt ADB-stöd för debitering av tandvårdsavgifter har tandvården tidigare använt systemet Tabas som är ett stordatorsystem. Systemet
är gammalt och fyller inte tandvårdens nuvarande behov. Faktureringen av
tandvårdsavgifter har skett i systemet Fabas vilket tidigare var landstingets
gemensamma faktureringssystem.
Tandvården har under en längre tid utvärderat och testat olika system som
ersättning för Tabas. Landstingets centrala IS/IT- och ekonomiavdelningar
har ej deltagit i utvärderingsarbetet.
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Med utgångspunkt i dessa tester har förvaltningen beslutat upphandla systemet Syster Flourence. Systemet innehåller funktioner för verksamhetsinformation, uppföljning av vård/epidemilogi samt ekonomiadministration. Den totala kostnaden för systemet beräknas till ca 6 mkr. Installationen av systemet
påbörjades under augusti 1995. De sista klinikerna får systemet installerat
under våren 1996.
I början av 1995 genomfördes en träff mellan tandvården samt centrala ekonomi- och IS/IT-avdelningarna för att diskutera införandet av Syster Flourence och integrationen med landstingets gemensamma ekonomisystem Prosit.
Ett antal åtgärdskrav specificerades vilka skulle vara klara senast 1 september
1995.
De krav som ställdes kunde inte uppfyllas vid starten av installationsarbetet.
Integrationen mot Prosit kommer inte att vara färdigställd och kunna tas i
drift före april. Vid sidan av detta arbetet pågår ett test med lokal körning av
systemet utan integrering mot Prosit.
Revisorerna finner det otillfredsställande att systemet införts trots att en fungerande integrering med landstingets överordnade och gemensamma ekonomisystem saknas. En direkt negativ konsekvens av detta är att samtliga distriktstandvårdskliniker inte kunnat fakturera patientavgifter under snart ett halvt
års tid. Fortfarande fungerar inte systemet i detta avseende.
De landstingsgemensamma och överordnade systemen ska alltid garanteras
fungera fullt ut innan något lokalt system tillåts installeras. Revisorerna konstaterar vidare att samspelet mellan tandvårdsförvaltningen och centrala ekonomi- och IS/IT- avdelningarna inte fungerat. Med anledning av det inträffade
föreslår revisorerna att en översyn görs av gällande rutiner vid införande av
nya administrativa ADB-system.
Omständigheterna kring införandet av systemet Syster Fluorence är inte tillfredställande. Tandvårdsförvaltningen har i detta ärende ej följt den gällande
ADB-strategin. Jag har klargjort för förvaltningsledningen att detta inte är
acceptabelt och att åtgärder måste vidtas för att förhindra ett upprepande.
Dessutom har sedan tidigare IS/IT-avdelningen uppdraget att ta fram Råd &
Riktlinjer för införande av IS/IT-system, där bl a rutiner för kopplingar till
andra system ska beskrivas.
Integrationen med Prosit är ännu inte helt löst då vissa problem funnits med
det företag som levererat systemet. Vi räknar dock med att detta ska klaras ut
inom en snar framtid.
För kännedom, dnr 336-96

Styrelsen har fått revisionsrapporten NLLs kulturstrategi - översiktlig uppföljning för kännedom. Rapporten är ställd till kulturutskottet.
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Motioner under beredning
Följande motioner är under beredning:
Motion (motionär)
Motion 1/96 om löne- och karriärstegar för vårdpersonal
(fp-gruppen)
Motion 2/96 om jämlik subventionering av preventivmedel i
landstinget (c-, fp-, m-, ns- och v-grupperna)

Handläggning
Styrelsen 1996-05-23
Fullmäktige 1996-06-05--06
Styrelsen 1996-05-23
Fullmäktige 1996-06-05--06

Inkomna remisser
Utöver de yttranden som ska behandlas vid detta sammanträde föreslås följande handläggning för inkomna remisser:
Yttrandet avser
Utbildningsdepartementet: Betänkandet (SOU
1996:21) Reform och förändring, RUT -93
Sametinget: Utredningen Förutsättningar för en
högre utbildning i DUODJI
Landstingsförbundet: Förslag till nytt riksavtal för
utomlänsvård
Kommunikationsdepartementet: Delbetänkandet
(SOU 1996:17) Bättre trafik med väginformatik
Socialstyrelsen: Diabetes hos vuxna - Ett kunskapsunderlag för vårdprogram
Delbetänkandet (SOU 1996:26): Ny kurs i trafikpolitiken

Yttrande senast Handläggning
1996-04-19
Inget yttrande avges
1996-04-26
Inget yttrande avges
1996-05-10
Inget yttrande avges
1996-05-13
Inget yttrande avges
1996-05-15
Styrelsen
1996-05-23 (förlängd remisstid
begärs)
1996-08-30
Styrelsen
1996-05-23
Fullmäktige
1996-06-05--06

Beslut
Rapporten godkänns.
Särskilt yttrande

Av (ns)-gruppen:
Landstingsdirektörens rapport innehåller ej föreskriven information. Sjukvårdspartiet påpekar återigen att löpande information i enlighet med beslut
taget av styrelsen den 27 april 1995, och redovisat till fullmäktige den 11 maj
1995, fortfarande inte sänds ut. Detta trots att information enligt beslutet ska
tillfogas landstingsdirektörens rapport.
Senast daterade ledningsgruppsprotokoll är t ex från den 30 maj 1995. Förhållandet är oacceptabelt. Sjukvårdspartiet godkänner med tvekan, och efter
försäkran om att gällande beslut ska respekteras, föreliggande rapport.
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§ 52

Miljöpolitiskt program för landstinget
Dnr 604-96

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen fick i Landstingsplan 1995 fullmäktiges uppdrag att utarbeta mål för miljön, ta fram ett miljöprogram för landstingets egen verksamhet och tillse att sjukhusen genomgår miljörevision.
Styrelsen har i sin tur uppdragit åt landstingsdirektören att bereda frågan.
Arbetet har bedrivits i projektform och bl a resulterat i föreliggande förslag
till miljöprogram för landstinget.
Ett annat resultat är att följande skrivning tagits in i Landstingsplan 1996:
Som huvudansvarig för hälso- och sjukvården och som stor arbetsgivare,
inköpare, fastighetsägare m m har landstinget ett påtagligt ansvar för den
yttre miljön. Landstingets verksamheter ska bedrivas med minsta möjliga
miljöbelastning och förbrukning av naturresurser. Som ett led i detta ska:


Förebyggande insatser prioriteras.



Respektive förvaltning utforma handlingsprogram för miljön.



Miljöarbetet bedrivas i samverkan med övriga samhällsaktörer.

Dessutom har vissa riktlinjer för förvaltningarnas praktiska miljöarbete fastställts i Landstingsplan 1996.
Vidtagna miljöinsatser

En beskrivning av landstingets verksamheter ur ett miljöperspektiv har också
gjorts. Mängd och volymuppgifter har tagits fram och sammanställts inom
bl a delområden som inköp, energi och avfallshantering. Arbetet med beskrivningen har skett processinriktat för att få igång miljöarbetet inom förvaltningarna. Under 1994 utsåg samtliga förvaltningar en miljösamordnare.
Från och med 1994 lämnar sjukhusen miljörapporter till respektive tillsynsmyndighet. Under 1995 har miljösamordnarna fått utbildning i Agenda 21 och
nuläget inom de olika delområdena. En modell för intern miljörevision har
tagits fram och samtliga sjukhus har i samband med inventeringen genomgått
en sådan revision.
En övergripande samordningsgrupp för miljöfrågor har i slutet av 1995 bildats mellan landstinget, länsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbotten.
Dessutom har landstinget och länsstyrelsen etablerat en arbetsgrupp för miljörelaterad hälsa/ohälsa.
För att stödja och främja miljöarbetet inrättas ett miljösystem inom ramen för
kansliets arbetsplan från och med 1996. Systemet ska med utgångspunkt i
miljöprogrammet verka såväl inom organisationen som tillsammans med
andra intressenter i samhället.
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Under 1996 ska systemet bl a:
 Utveckla miljöfrågorna inom landstingets interna verksamhet.
 Följa det allmänna kunskapsläget och det interna utbildningsbehovet.
 Stödja utbildning inom miljöområdet.
 I samarbete med förvaltningarna utveckla och utvärdera olika miljöinsatser, bl a finna jämförelsetal (s k nyckeltal).
 Stimulera, stödja och samordna miljöarbetet inom och mellan förvaltningarna.
Miljöprogrammet

Av förslaget till miljöprogram framgår att landstingets miljöengagemang kan
beskrivas från tre utgångspunkter.
 Landstingets roll i den regionalpolitiska utvecklingen.
 Landstingets ansvar för folkhälsan och sjukvården inom länet.
 Landstingets ansvar för de egna verksamhetsanknutna miljöfrågorna.
Inom projektet har även sammanställts skriften Miljöfakta som beskriver
landstingets verksamhet ur ett miljöperspektiv.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Programförslaget fastställs.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.

§ 53

Mediepolitiskt program för landstinget
Dnr 603-96

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige antog 1994 ett kulturpolitiskt program som bl a slår
fast att landstinget av kulturpolitiska skäl ska engagera sig på medieområdet
för att stärka den regionala identiteten. Insatserna ska syfta till att komplettera
mediemarknaden och åstadkomma bättre distributiva funktioner och en breddad produktion. Bl a ska insatser göras för att trygga länets bokproduktion.
I Landstingsplan 1996 fick landstingsstyrelsen uppdraget att utarbeta ett mediepolitiskt program. Styrelsen har i sin tur uppdragit åt landstingsdirektören
att bereda frågan. Arbetet har bedrivits i projektform och bl a resulterat i föreliggande programförslag.
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Mediepolitiskt program

Programmet tar sin utgångspunkt i Vägvisaren, utvecklingsstrategin för
Norrbottens län, samt landstingets kulturpolitiska program. Enligt programförslaget ska följande mål ska gälla för landstingets mediepolitik:
Den regionala mediepolitiken ska stärka norrbottningarnas kulturella välfärd och bidra till den regionala utvecklingen.
Insatserna ska inom den audiovisuella sektorn stärka den regionala identiten, tillföra kunskap och kompetens samt utveckla en näringsgren baserad på
produktion, distribution, utbildning och marknadsföring av produkter inom
film-, TV-, video-, multimedia- och förlagsverksamhet.
Som underlag för beredningen har även utarbetats Mediafakta 1996 som redovisar historik, statistik och utvecklingstendenser inom mediaområdet.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Programförslaget fastställs.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.
Särskilt yttrande 1

Av (ns)-gruppen:
Sjukvårdspartiet konstaterar att ambitionerna är mycket högt satta. Insatser
på detta område är mycket dyrbara och får i gällande tider inte inkräkta på
behovet av insatser inom vården. Sjukvårdspartiet bifaller beredningens förslag efter uttalande från ledningen att beslutet inte innehåller förpliktelser om
ekonomiska insatser.
Särskilt yttrande 2

Av Maria Salmgren (m):
Mot bakgrund av våra tidigare ställningstaganden i bl a Landstingsplan 1996
anser vi att landstinget inte ska anslå ytterligare medel till verksamheten utanför sjukvården.

§ 54

Vårdgaranti och vårdkontrakt 1996
Dnr 602-96

Ärendebeskrivning
Regeringen och Landstingsförbundet har kommit överens om en ny vårdgaranti. Några av de bärande tankarna i överenskommelsen är att patientens
ställning ska stärkas och sjukvården göras mer tillgänglig. Patienter med
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svåra kroniska sjukdomar ska garanteras goda och likvärdiga insatser oavsett
var i landet de bor. I utformandet har hänsyn bl a tagits till den kritik mot den
nuvarande vårdgarantin som riktades av Prioriteringsutredningen i betänkandet Vårdens svåra val (SOU 1995:5).
Enligt den nuvarande vårdgarantin ska patienterna inte behöva vänta mer än
tre månader på operation eller behandling vid tio olika diagnoser. Garantin
utvidgas dock under 1996 enligt följande.
 Tillgängligheten till basal hälso- och sjukvård i primärvården garanteras.
Även patienter med icke akuta sjukdomstillstånd ska kunna få kontakt med
personal inom primärvården samma dag som sådan kontakt söks, antingen
per telefon eller genom besök. Om en sådan första kontakt sker med annan
personal än läkare ska den patient som så önskar, erbjudas tid hos läkare
inom åtta dagar. Detta krav på tillgänglighet i primärvården gäller inte
veckoslut och helgdagar utöver den tillgänglighet som ingår i den ordinarie
jourverksamheten.
 Patienter som remitterats från primärvård till specialistsjukvård och som
inte sedan tidigare har en klar diagnos ska inom fyra veckor från det att
remissen nått mottagaren få tid för ett första besök under förutsättning att
det medicinska tillståndet inte motiverar kortare väntetid. För andra remitterade patienter gäller att de inom en vecka från det att remissen mottagits, ska ges ett besked om beräknad tidpunkt för besöket.
Det bör poängteras att den utvidgade vårdgarantin inte är förenad med samma
åtagande för huvudmannen som den nu gällande vårdgarantin. Det finns således inte någon skyldighet för huvudmannen att i princip erbjuda patienten
vård vid annan enhet än den enhet som mottagit remissen om denna inte klarar
väntetidsmålet.
Överenskommelsen innebär också att s k vårdkontrakt ska utvecklas för att
garantera en fastställd vårdstandard. Vårdkontrakten ska gälla för patienter
med svåra kroniska sjukdomar, som om de inte behandlas leder till varaktig
invaliditet eller för tidig död. De patientgrupper som i första hand kan komma
i fråga är sådana där det finns en tydlig diagnos och enighet om de riktiga behandlingsåtgärderna. I sådana fall kan en överenskommelse upprättas mellan
den enskilde patienten och vårdgivaren.
Av vårdkontrakten ska bl a framgå patientens rätt till information om sin
sjukdom, vilka vårdinsatser och inom vilka tidsintervaller dessa ska ske liksom information om vad patienten själv kan göra för att hantera sin sjukdom.
Begreppen vårdinnehåll, vårdkvalitet och skälig väntetid, d v s vårdstandard
ska definieras och anges i form av vårdprogram. Socialstyrelsen kommer att
utarbeta nationella vårdprogram som ska kunna kompletteras med lokala
vårdprogram och ligga till grund för enskilda vårdkontrakt.
Ett första nationellt vårdprogram (diabetes) kommer att utarbetas och skulle
ha förelegat i mars 1996. Arbetet är dock försenat. Socialdepartementet och
Landstingsförbundet är överens om att sjukvårdshuvudmännen under 1996
ska erbjuda varje patient som omfattas av detta vårdprogram vårdkontrakt.
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Ytterligare två nationella vårdprogram kommer att utvecklas under 1996.
Vilka ytterligare diagnoser/sjukdomar som kan vara lämpliga för nationella
vårdprogram kommer att regleras i 1997 års överenskommelse.
Statens ekonomiska bidrag till överenskommelsen om vårdgarantin ryms i det
särskilda statsbidraget till hälso- och sjukvård, för Norrbottens del 28,5 mkr
för 1996. I överenskommelsen mellan regeringen och Landstingsförbundet
ingår att sjukvårdshuvudmännen senast den 1 september 1996 till Socialstyrelsen ska redovisa sina planer för att införa individuella vårdkontrakt mellan
vårdgivare och patienter.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1 Förslaget till utvidgad vårdgaranti godkänns och inarbetas i direktiven för
Landstingsplan 1997. Förvaltningarna ska i de preliminära förvaltningsplanerna ange inom vilka verksamhetsområden det kan vara svårt att
uppnå vårdgarantins servicemål.
2 Vårdkontrakt för diabetes ska erbjudas fr o m den 1 september 1996 under
förutsättning att nationellt vårdprogram föreligger och att programmet
godkänts av landstingsstyrelsen.
3 Även andra vårdprogram som ska ligga till grund för vårdkontrakt ska
prövas av landstingsstyrelsen.
Yrkande

Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m) och Göte Pettersson (fp):
 I beslutspunkt 1 görs tillägget att vårdgarantin som tidigare ska innebära
att landstinget har att erbjuda vård vid annan sjukvårdsinrättning om man
inte själv klarar garantitiden, d v s tre månader.
Propositionsordning

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

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.
Reservation

Av (ns)-gruppen samt Maria Salmgren (m) och Göte Pettersson (fp) till förmån för yrkandet.
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§ 55

Yttrande över betänkandet
(SOU 1995:147) Förbättrad tillsyn över
hälso- och sjukvårdspersonal
Dnr 281-96

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet,
som avgetts av utredningen med samma namn. I enlighet med utfärdade direktiv har utredningsarbetet omfattat tre avgränsade frågor:
1 Finns skäl att i disciplinpåföljdslagen införa ytterligare former av disciplinpåföljd, andra sanktioner eller åtgärder i syfte att höja patientsäkerheten?
2 Bör möjligheten till interimistisk återkallelse av legitimationen utsträckas
att omfatta fler situationer än idag?
3 Bör ett riksövergripande register inrättas med uppgifter om disciplinpåföljd och därmed sammanhängande frågor?
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 31 maj 1996.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att avge följande yttrande:
Landstinget kan i stort ställa sig bakom de nya sanktionsformer som utredningen föreslår. För att allmänheten ska känna förtroende för hälso- och sjukvården och dess personal är det nödvändigt att åtgärder vidtas i de fall personalen inte kan leva upp till krav på kompetens och omdöme. Självfallet är,
som framgår av utredningen, det naturliga att arbetsgivaren på ett tidigt stadium vidtar individuellt inriktade insatser för att komma till rätta med brister i
t ex teoretiska eller praktiska yrkeskunskaper. Fel och brister bör i första
hand förebyggas och den enskilde yrkesutövarens brister avhjälpas innan
dessa drabbar patienterna.
Även om således huvudinstrumentet för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling är förebyggande måste samhället ha rimliga åtgärder att vidta olika former
av sanktioner. Mot den bakgrunden framstår förslaget om en treårig prövotid
för fortsatt behörighet i de fall legitimerad personal varit oskickliga vid utövning av sitt yrke som väl avvägt. Detta kan vara aktuellt endast vid allvarliga
förseelser och där en varning inte bedöms som en tillräckligt ingripande åtgärd, dvs det gränsar till en återkallelse av legitimationen.
En möjlighet att interimistiskt besluta om återkallelse av legitimationen bör i
enlighet med förslaget införas. Landstinget finner det naturligt att en sådan
åtgärd - om den vid en senare prövning visar sig obefogad - medför rätt till
skadestånd från det allmänna.
Slutligen tillstyrks att Socialstyrelsen ska ha möjlighet att inrätta ett mer omfattande ADB-baserat register för tillsynsändamål. Att ett sådant register in-
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rättas - även om det kommer att omfattas av strikt sekretess - kan bidra till att
skapa ökat förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen.

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

§ 56

Yttrande över betänkandet
(SOU 1995:95) Hälsodataregister Vårdregister
Dnr 148-96

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet,
som avgetts av hälsodatakommittén. Kommitténs uppdrag har varit att genomföra en utredning om författningsreglering av personregister inom hälsooch sjukvårdens område.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 1 maj 1996. Eftersom
nästa sammanträde med fullmäktige infaller vid en senare tidpunkt är det styrelsen som har att avge landstingets yttrande.

Beredningens förslag
Eftersom Landstingsförbundet kommer att yttra sig över betänkandet avstår
landstinget från eget yttrande.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 57

Yttrande över betänkandet
(SOU 1996:23) Upphandling en
miljöfråga
Dnr 411-96

Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet som avgetts av Utredningen om kartläggning och analys av den offentliga
sektorns upphandling av varor och tjänster med miljöpåverkan.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 6 maj 1996. Eftersom
nästa sammanträde med fullmäktige infaller vid en senare tidpunkt är det styrelsen som avger landstingets yttrande.

Beredningens förslag
Följande yttrande avges:
Utredningen har på ett bra sätt sökt finna vägar för hur den offentliga sektorns upphandling har möjligheter att bidra till den allmänna miljöutvecklingen i samhället. För analysen har utredningen dels följt kvantiteten av inhandlade varor och tjänster och dels bedömt miljönyttan (miljöfaran) av de
miljökrav som ställs. De områden som utredningen finner att den offentliga
sektorn har möjligheter att påverka och som kan ge stor miljönytta är byggsektorn, elektronik, energi för uppvärmning, kemikalier, livsmedel och transporter.
Landstinget delar utredningens uppfattning att inköpsfunktionernas status och
kompetens behöver stärkas. Med den snabba utveckling som sker inom miljöområdet i kombination med att det ur miljösynpunkt inte sällan är svåra bedömningsfrågor är det också av vikt att landstingens inköpare från centralt
håll ges kunskapsunderlag och hjälpmedel för utvärderingen av miljökrav.

Beslut
Yttrande enligt beredningens förslag avges.
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§ 58

Förändrad ledningsorganisation
för Sunderbyförvaltningen
Dnr 601-96

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen inrättade, § 37-95, en ledningsgrupp för att på tjänstemannanivå leda och samordna Sunderbyprojektet. Till ordförande i ledningsgruppen utsågs landstingsdirektör Ulf Öhman.
Senast i Förvaltningsplan 1996 för Sunderbyförvaltningen har beslutanderätten i ett antal frågor delegerats till ledningsgruppens ordförande.
Vid styrelsens sammanträde i februari 1996, § 43, beslutades om förändrade
anställningar för ett antal förvaltningschefer. Bland annat utsågs Ulf Öhman
till ny sjukhusdirektör i Luleå-Bodendistriktet, tillika chef för Sunderbyförvaltningen.
Mot bakgrund av den förändrade ledningsorganisationen bör tidigare beslut
om ledningsorganisation och delegering av beslutanderätt korrigeras.

Beredningens förslag
1 Den tidigare inrättade ledningsgruppen för Sunderbyprojektet entledigas
med anledning av förändrad ledningsorganisation för Sunderbyförvaltningen.
2 Åt förvaltningschefen vid Sunderbyförvaltningen, med rätt att delegera
vidare till annan anställd inom landstinget, uppdras att på landstingsstyrelsens vägnar besluta i de ärenden som anges under rubrikerna ”Delegering
av beslutanderätt” och ”Kompletterande delegation/uppdrag” i den av styrelsen, § 176-95, fastställda planen 1996 för Sunderbyförvaltningen.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 59

Godkännande av
förvaltningsberättelserna i de
lokala årsredovisningarna
Dnr 1-96

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har fastställt att förvaltningarna ska upprätta egna årsredovisningar. De ska från revisionssynpunkt vara jämförbara både till inne-
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håll och struktur. Landstingsstyrelsen ska fastställa hur årsredovisningarna
ska utformas och slutligt godkänna dem.
Förvaltningarna har fått besked om att kravet för de lokala årsredovisningarna är att de bl a ska innehålla en förvaltningsberättelse med uppgifter om viktiga händelser under året samt beskrivning av och relevant statistik över vad
som hänt inom verksamheten, ekonomiområdet och personalområdet.
Vid styrelsens sammanträde den 29 februari 1996 (§ 23-96) godkändes den
ekonomiska delen av de lokala årsredovisningarna. Samtidigt beslutades att
frågan om godkännande av förvaltningsberättelserna ska tas upp på ett senare
sammanträde.
Vid genomgång med förvaltningscheferna fick sjukvårdsförvaltningarna i Luleå-Boden och Gällivare samt tandvårdsförvaltningen och Landstingsfastigheter i uppdrag att korrigera sina förvaltningsberättelser. Detta har nu gjorts.

Beredningens förslag
Förvaltningsberättelserna godkänns.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 60

Analys av
ombyggnadskostnaderna i
Harmonicaprojektet
Dnr 600/96

Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att göra en analys av kostnaderna för ombyggnaderna i Harmonicaprojektet. Uppdraget har
genomförts och resultatet redovisas i en rapport.
Rapporten innehåller en redovisning av vilka beslut som fattats under projektets gång, en genomgång av de kalkyler som gjordes i början av projektet
och de kostnader som uppstått under åren 1993 till 1995 samt en prognos för
kvarstående arbeten. De ekonomiska underlaget har tagits fram tillsammans
med Landstingsfastigheter.
Kostnader och intäkter

Den kalkyl som låg till grund för beslutet i landstingsstyrelsen i september
1993 gjordes av NAB i augusti 1993. Bruttokostnaden beräknades till
94 mkr, varav 9 mkr skulle belasta ordinarie budget för planerat fastighetsunderhåll. Statsbidraget beräknades till 2,6 mkr. Netto skulle alltså projektet
kräva anslag på 82,4 mkr.
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Kalkylen baserades på sju etapper. Allt efter som tiden har gått har det skett
förändringar i etappindelningen och i dagsläget redovisas tio etapper. I den
ursprungliga kalkylen var avsikten att ombyggnaderna skulle vara klara tidigt
under 1996. Preliminärt bedöms tidpunkten för färdigställandet nu bli årsskiftet 1996/97, förutsatt att klartecken ges till den avslutande etappen.
(mkr)
Utfall slutförda etapper (1-4)
Utfall pågående etapper (5-9:1)
Prognos pågående etapper(5-9:1)
Prognos ej beslutad etapp (9:2)
Bruttokostnad
Utfall statsbidrag
Prognos statsbidrag
Prognos FNs insatser
Netto projektet

LS beslut

94
-3
-9
82

Utfall/prognos
71
21
20
15
127
- 10
-4
- 22
91

Hittills redovisade kostnader är 92 mkr. Återstående kostnader prognostiseras
till 35 mkr. Det ger en total bruttokostnad på 127 mkr. Statsbidrag har influtit
med 10 mkr. Ytterligare statsbidrag på 4 mkr förväntas. Det ger en total nettokostnad på 113 mkr. Av detta belastar 22 mkr Landstingsfastigheters budget för planerat fastighetsunderhåll m m, vilket är 13 mkr mer än i den ursprungliga kalkylen. I dessa 22 mkr ingår bl a tidigarelagda underhållsåtgärder för kommande år samt åtgärder på grund av förändrade lagar eller förordningar.
Sammantaget uppstår en differens i bruttoramen mellan beslutet i landstingsstyrelsen och beräknade slutkostnader på 33 mkr. Nettoramen för projektet
överskrids med 9 mkr.
Exklusive det löpande underhållet, finns fördyringarna av Harmonicaprojektet
i huvudsak inom nedanstående områden:
 Utökad projektering på grund av fler etapper och fler provisorier för att
klara den löpande driften.
 Lokalerna för rehabilitering har fått ett mer påkostat utförande
 Utökning av åtgärderna i J-huset.
Kostnadsuppföljning

I beslutet i landstingsstyrelsen 1993 angavs brutto- och nettoramar för ombyggnaderna. Den första signalen till landstingsstyrelsen från försörjningsnämnden om att kostnaderna höll på att gå snett gavs vid nämnden sammanträde i februari 1996.
Både brutto- och nettokostnadsramen överskrids. Sammantaget överskrider
nettokostnaderna för projektet budget med 10 procent. Den prognos som görs
i dag avviker i hög grad från den som gjordes våren 1995. Kostnadskontrollen
hos Landstingsfastigheter har haft stora brister och det finns all anledning att
den modell för uppföljning man använder blir föremål för översyn.
För att förbättra kostnadsuppföljningar har Landstingsfastigheter initierat
interna utbildningar och att nya rutiner införs. Dessutom har ett projekt initierats tillsammans med centrala ekonomiavdelningen i vilket bl a byggprojektredovisning ingår.

21

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 23 APRIL 1996

Ej beslutad etapp, 9:2

Den etapp som ej har beslutats omfattar åtgärder inom allvårdsavdelningarna,
dietistexpeditioner, PBU, huvudentré, dagkirurgi samt administrativa enheter,
habiliteringsteam och vårdskola. En viss förändring av administrationens m fl
lokalbehov jämfört med den ursprungliga planen föreslås. Kostnaderna är
beräknade till 15 mkr, varav 5 mkr avser förändringen. Kalkylen bygger på en
bantning med 4 mkr gjord i februari. Till etappen hör också ett beräknat
statsbidrag om 2 mkr.
De verksamhetsmässiga konsekvenserna för Gällivareförvaltningen om etappen ej genomförs är att den totala spareffekten av strukturöversynen inte kan
uppnås i planerad tid.
Finansiering

Beslut om finansiering har tagits i landstingsplanen för respektive år. Förutom
detta reglerades 1993 års kostnader i samband med bokslutsförhandlingarna
1993. Gällivareförvaltningen har också en skuld till projektet motsvarande
den del av 1994 års anslag som ej förbrukades det året och som ska betalas
under 1996.
Tabell som visar total finansiering av projektet:
(mkr)
Bruttokostnad
Statsbidrag
Bokslutsförhandling 1993
Hyra Gällivare
Landstingsfastigheter
Netto ramanslag

LS beslut
94
-3
-9
82

Förslag
127
- 14
-5
-4
- 22
82

För 1996 års kostnader finns ett förslag till fördelning mellan Landstingsfastigheter och Gällivareförvaltningen. Man föreslår att en del av kostnaden för
den sista etappen (3,6 mkr) tas som en byggnadsinvestering inom ramen för
det anslag på 15 mkr som försörjningsnämnden förfogar över. Gällivareförvaltningen skulle därmed delvis betala ombyggnaden genom en ökad hyra.
Förslaget motiveras av att förvaltningen kan lämna externa lokaler för att
flytta in i landstingets egna lokaler.
I förslaget anges också att Landstingsfastigheter tar kostnader på 11 mkr under 1996 jämfört med tidigare beslutat 8 mkr.

Beredningens förslag
1 Ombyggnaderna ska slutföras enligt förslag från försörjningsnämnden och
Gällivaredirektionen.
2 Gällivareförvaltningen betalar under 1996 de 5 mkr som de har i skuld till
projektet. En del av den sista etappen (3,6 mkr) finansieras av Gällivareförvaltningen genom ett hyresavtal med Landstingsfastigheter.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
Reservation

Av Doris Sevä Messner (ns).

22

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 23 APRIL 1996

Särskilt yttrande 1

Av Kenneth Backgård, Nils Sundberg och Erik Ruthström, samtliga (ns):
Sjukvårdspartiet bifaller med tvekan beredningens förslag och vill avge följande yttrande.
Beslutet om Harmonica togs före sjukvårdspartiets medverkan i landstingsfullmäktige och det har varit svårt att få ett grepp omkring ekonomin i projektet. De fördyringar som uppstått i projektet är inte acceptabla och beror till
stor del på en bristande uppföljning och kontroll. Det förslag som nu ligger
innebär att Landstingsfastigheter tar på sig större initiala kostnader än beräknat för att projektet till synes ska hålla sig inom de ramar som tidigare beslutats. Projektet har dock gått så långt att ett färdigställande får anses nödvändigt.
Sjukvårdspartiets bifall har p g a de stora fördyringarna och den bristande
kontrollen inte varit enhälligt.
Särskilt yttrande 2

Av Maria Salmgren (m):
Försörjningsnämnden indikerar för första gången att något gått snett med projektet i februari 1996. Den tidpunkt då projektet egentligen borde ha varit
slutfört. Så sent som förra våren gjordes en prognos som visade att byggnationen skulle kosta 89 mkr. Motsvarande prognos visar idag att det kommer att
kosta 111 mkr, en fördyring med 25 procent på ett år!
Projekteringskostnaderna beräknas bli 16 mkr istället för kalkylerade 10, ett
överskridande med 60 procent!
Att statsbidragen blir mycket större än kalkylerat underlättar lyckligtvis
finansieringen något, men ursäktar inte den bristfälliga kostnadskontrollen.
Att Landstingsfastigheter finansierar en del av fördyringen med eget kapital är
egentligen bara en bokföringsteknisk omföring som eliminerar behovet av tillläggsfinansiering från fullmäktige, men försvagar Landstingsfastigheters ekonomi med samma belopp. Landstinget i sin helhet har gjort en 25-procen-tig
förlust i projektet - en förlust som till nöds kan förklaras, men inte försvaras.
Med tanke på att tidigare prognoser slagit fel, föreligger naturligtvis risker för
att även de sista etapperna blir fördyrade. Därför vore det rimligt att direktionen och försörjningsnämnden ansträngde sig till det yttersta för att reducera
kostnaderna enligt punkt 1 i beslutet så mycket som möjligt.
Det förvånar också att nämnden i sina kalkyler inte tycks ha räknat med någon indexering av kostnaderna under projekttiden.
Förvaltningen har tidigare av revisorerna kritiserats för sin oförmåga att genomföra upphandling på ett korrekt sätt. Nu kritiseras den för bristande kostnadskontroll. I båda fallen med krav på utbildning. Finns det denna gång någon som tar det politiska ansvaret för dessa brister?
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§ 61

Telefoniutrustning
till kulturinstitutionerna
Dnr 599-96

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade i april 1994 att ett landstingsinternt digitalt
kommunikationsnät för höghastighetsöverföring av bild, tal och data skulle
upprättas. Avsikten var bl a att skapa:
 Leverantörsoberoende inför framtiden genom eget ägande.
 Ökade möjligheter till styrning och samordning av informationshanteringen.
 Kvalitetshöjning i den interna kommunikationen.
 Öppenhet för kommande teknisk utveckling och nya tillämpningar, t ex
telemedicin.
Nätet med tillhörande utrustning (NLLnet) är sedan länge i drift och de önskade effekterna är uppnådda.
Telefoniutrustningen vid Norrbottens museum, Norrbottensmusiken och
Norrbottensteatern är föråldrad och måste bytas ut. Dessa institutioner ingick
inte i den ursprungliga satsningen.
I Landstingsplan 1996 anges att institutionerna ska sträva efter att effektivisera verksamheten genom utökat samarbete kring administrativ utveckling,
televäxlar etc.
Idag har respektive institution sin egen unika lösning, vilket begränsar möjligheterna till samarbete. Ett förslag på ny gemensam lösning har tagits fram
som innebär att:
 Samarbetet mellan museet, musiken och teatern och landstinget i övrigt
främjas.
 Anpassning sker till landstingets strategi för samordning av data- och telekommunikation.
 Kulturinstitutionerna sammankopplas inbördes och ansluts till landstingets
kommunikationsnät, NLLnet.
Förslaget innebär att museet ansluts fullt ut till NLLnet, medan teatern och
musiken i första läget ansluts på ett enklare sätt.
Objekt

Museet

Växelundersteg
Hänvisningssystem
Röstbrevlåda
Talsvar
Nätanslutning
Bärbara telefoner

Meridian Option 11
Landstingets Nice-system
Landstingets Meridian Mail
Landstingets Objecta
Full anslutning till NLLnet
-
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Musiken och Teatern
(gemensam utrustning)
Meridian Option 11
Eget enkelt
Egen enkel
Eget enkelt
Enkel anslutning (QSIG)
Freeset
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Den totala investeringskostnaden är 1 600 tkr. Den framtida driftkostnaden
kommer att bli något lägre än dagens.

Beredningens förslag
1 Förslaget bifalls.
2 Landstingets kansli ska samordna inköp, installation och i drifttagning.
Utrustningen hyrs ut till kulturinstitutionerna till en kostnad som motsvarar dagens nivå med en viss ökning för den högre kvaliteten.
3 För ändamålet beviljas kansliet ett investeringslån på 800 tkr och 800 tkr
från anslaget för oförutsedda utgifter.
4 Investeringslånet ska återbetalas på 5 år till gällande internränta.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 62

Regional samverkan
mellan högskola och samhälle
Dnr 598-96

Ärendebeskrivning
Landstinget har tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen ställt sig
bakom en gemensam utvecklingsstrategi, Vägvisaren, för Norrbotten under
den närmaste femårsperioden. Vägvisaren ska styra länsstyrelsens och landstingets beslut om ur de egna resurserna ska användas i arbetet med länets utveckling. Den ska också vägleda kommunerna när de beslutar hur den egna
kommunens resurser ska användas för att utveckla kommunen.
I Vägvisaren skisseras ett Partnerskap för Norrbotten som består av samma
huvudmän som tog fram utvecklingsstrategin. Samarbetet är frivilligt och syftar till att samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet. Det förändrar
alltså inte de legala förutsättningarna för respektive part. I det praktiska genomförandet av enskilda projekt krävs en bred samverkan med övriga intressenter i länet, till exempel Länsarbetsnämnden, Högskolorna, Försäkringskassan, näringslivet och de fackliga organisationerna.
I avsnittet om utbildning i Vägvisaren har formulerats att vi ska forma den
utbildning vi behöver. Ny teknik, nya uppgifter och nya produkter ställer allt
större krav på arbetskraften. Om vi ska kunna försvara en hög levnadsstandard måste vi ständigt flytta vår produktion upp på kunskaps- och produktionsstegen. Utbildning blir ett viktigt framtida konkurrensmedel. Idag måste
man kunna mer för att få arbetet och behålla det.
Vidare sägs att vi ska skapa en bättre samverkan inom hela utbildningsområdet. Det är inte minst viktigt nu då regioner och kommuner står inför stora
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förändringar. Minskande resurser och nya samarbetsformer i Europa samt i
öst-västlig riktning skapar både hot och möjligheter.
Samtidigt blir regionerna mer självständiga. Framtiden avgörs väsentligen av
egna beslut och förhållningssätt. Det krävs offensiva och optimistiska satsningar för att göra regionen attraktiv, inte minst för de egna ungdomarna och
för nyetablering av företag. Regionens inneboende dynamik och utvecklingspotential måste stimuleras. Det är främst genom utbildning och allmän höjd
kompetens vi åstadkommer förutsättningar för en positiv utveckling.
Norrbotten tenderar att halka efter kompetensmässigt såväl vid internationella
som nationella jämförelser. Det krävs därför betydande utbildnings- och
forskningsinsatser på akademisk nivå för att denna tendens ska brytas. Hög
kompetens hos våra befattningshavare utgör en nödvändig förutsättning för en
positiv utveckling. Kompetensökningen måste äga rum på alla områden för att
vår region ska kunna möte de krav som ställs på oss och som kommer att ställas i framtiden.
De akademiska utbildningarna måste fortlöpande anpassas efter och spegla
aktuella samhälleliga behov för att bidra till ekonomisk utveckling. Det är
också angeläget att utbildningarna bidrar till ökad förståelse för samhälleliga
och kulturella värderingar. System behöver utvecklas som stimulerar till kunskapsutveckling genom hela yrkeslivet.
Vi måste gradvis bygga upp nya och flera verksamheter inom kunskaps- och
forskningsorienterade framtidsbranscher och utveckla former för lokalt nyttiggörande av forskningsrön.
En samverkan mellan Högskolan i Luleå och det omgivande samhället måste
därför utvecklas inom områdena akademisk grundutbildning, kompetensutveckling och forskning.
Det finns nu förslag om att bilda Centrum för utbildning och forskning inom
samhällsvetenskap (CUFS) som regional plattform för kompetensförsörjning
inom det samhällsvetenskapliga området. Tanken är att Högskolan i Luleå,
landstinget, kommuner och regionala myndigheter ska engageras i bildandet.
I det följande redovisas huvuddragen i förslaget.
Ändamål och verksamhetsidé

CUFS ska vara ett forum för samverkan om:
 Initiering och stimulering av forskning inom samhällsvetenskapliga områden av särskilt intresse för offentlig verksamhet.
 Övergripande planering av samhällsvetenskapliga grundutbildningar.
 Underlättande av studenternas anknytning till yrkeslivets behov.
 Planering och genomförande av kompetensutveckling för medarbetare i
offentlig verksamhet.
Samverkan inom samhällsvetenskaplig forskning

CUFS ska informera om Högskolans samhällsvetenskapliga forskning och
förmedla kontakter mellan regionens offentliga organ och Högskolans forskare. CUFS ska vidare verka för att intressanta frågeställningar inom offent-
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lig verksamhet blir behandlade i examensarbeten eller som fristående forskningsprojekt. CUFS ska också långsiktigt verka för att Högskolans samhällsvetenskapliga forskning tillgodoser angelägna behov i regionen.
Samverkan inom akademisk grundutbildning

Regelbundna sammankomster ska hållas med företrädare för Högskolan för
att kartlägga utvecklingstendenser och omvärldsförändringar av betydelse för
de samhällsvetenskapliga utbildningarna.
Genomförande av tvärvetenskapligt inriktade avslutningsår efter kandidatexamen med inriktning mot offentlig förvaltning ska främjas. Vidare ska
CUFS verka för att tillhandahålla praktikplatser och projekt lämpliga för examensarbeten. Ett utökat användande av yrkesverksamma personer inom de
samhällsvetenskapliga grundutbildningarna ska stimuleras.
Kompetensutveckling

Information om Högskolans utbildningsutbud inom det samhällsvetenskapliga
området ska förmedlas till kontaktpersoner inom kommuner, landsting och
regionala myndigheter. CUFS ska vidare förmedla kontakter med Höskolans
olika avdelningar vid önskemål om särskilda utbildningsinsatser samt fortlöpande informera berörda avdelningar vid Högskolan om aktuella utbildningsbehov.
Organisatoriska och ekonomiska frågor

CUFS ska vara lokaliserat till Högskolan i Luleå och företrädas av en av
Högskolan utsedd person. Till CUFS knyts en styrgrupp med representanter
för deltagande organisationer.
Samarbetet i övrigt sker i nätverksform i anslutning till konkreta projekt vari
befattningshavare deltar som en del i sin vardagliga yrkesroll. Medverkan i
samarbetet innebär i sig inga ekonomiska förpliktelser för de deltagande intressenterna.
Under ett uppbyggnadsskede kan det bli aktuellt att utse en samordnare/projektledare.

Beredningens förslag
1 Landstinget ska delta i uppbyggnaden av Centrum för utbildning och
forskning inom samhällsvetenskap (CUFS).
2 Till ledamot i styrgruppen för CUFS utses t f landstingsdirektör Tore
Öberg.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
Särskilt yttrande 1

Av (ns)-gruppen:
Sjukvårdspartiet har sedan en tid tillbaka påpekat behovet av att vårdhögskolan knyts upp i ett särskilt nätverk med sikte på att tillföra ökad högskolekompetens och forskningsanknytning, särskilt nu med tanke på den kritik som
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högskoleverket avlämnat. Ett sätt att bredda de nödvändiga kontaktytorna är
att medverka i nätverk liknande CUFS.
Sjukvårdspartiets förslag var att redan nu se till att en sådan kontaktyta skapas, inom ramen för CUFS, men vi tar tillbaka detta förslag efter uttalanden
från ledning och landstingsdirektör att ett för ändamålet särskilt anpassat nätverk (typ CUFS 2), där vårdhögskolan ingår, ska skapas före årets semesterperiod.
Särskilt yttrande 2

Av Maria Salmgren (m):
Mot bakgrund av tidigare ställningstagande i Landstingsplan 1996 utgår vi
från att detta inte innebär utökade ekonomiska åtaganden för landstinget.

§ 63

Begäran om omprövning av
sparkraven för Kirunaförvaltningen
Dnr 357-96

Ärendebeskrivning
Doris Sevä-Messner (ns), ledamot i landstingsstyrelsen och Kirunadirektionen, har tillsammans med fyra andra direktionsledamöter och en ersättare begärt att landstingsstyrelsen omprövar beslutet att ålägga Kirunaförvaltningen
ett sparkrav på 1,5 procent per år fram till sekelskiftet. Som skäl hänvisas
bl a till genomförda besparingar i förvaltningen de senaste åren.

Beredningens yttrande och förslag
Fullmäktige har i Landstingsplan 1996 fastställt den ekonomiska strategin för
perioden 1996 - 1999. Strategin innebär att sjukvårdsförvaltningarna i Kiruna
och Gällivare ska göra besparingar på 1,5 procent per år för 1998 och 1999.
Övriga sjukvårdsförvaltningar, exklusive Luleå-Bodenförvaltningen, ska göra
besparingar på 1,5 procent per år för 1997, 1998 och 1999. Luleå-Bodenförvaltningen omfattas ej av kravet utan ett särskilt beslut kommer att tas inför
flyttningen till Sunderbyn. All övrig verksamhet ska sänka kostnaderna med
2 procent per år under 1996, 1997, 1998 och 1999.
Beredningen föreslår landstingsstyrelsen att fatta följande beslut:
Framställningen avslås.
Yrkande 1

Toivo Hofslagare (s), Ebbe Resin (s), Ronny Liljeholm (s), Eila Oja (s), Kenneth Backgård (ns) och Maria Salmgren (m):
 Framställningen avslås.
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Yrkande 2 (tilläggsyrkande)

Kenneth Backgård (ns) och Maria Salmgren (m):
 Landstingsstyrelsen ska initiera en översyn och utvärdera det befolkningsbaserade budgetfördelningssystemet samt riks- och regionsjukvården inför
fastställandet av Landstingsplan 1997.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner det antaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att det avslås.

Beslut
Framställningen avslås.
Reservation 1

Av Kenneth Backgård (ns), Nils Sundberg (ns), Erik Ruthström (ns) och Maria Salmgren (m):
Bland annat på grund av nya rön om hälsotillståndet i förvaltningsområdet
och det pågående arbetet inom HSU 2000 (utredningen om hälso- och sjukvårdens finansiering) samt utfallet av riks- och regionsjukvården för Kirunas
del, kan en översyn och utvärdering av det befolkningsbaserade budgetfördelningssystemet vara befogad inför fastställandet av landstingsplanen för 1997.
Reservation 2

Av Doris Sevä Messner (ns):
Någonstans går en gräns för hur liten budget ett förvaltningsområde kan ha.
Kiruna har den minsta budgeten. Tidigare smygbesparingar på 70- och 80talen och sparkraven i och med M 94 har gett oss en kraftigt urholkad sjukvård.
Det har resulterat i att besparingarna gett motsatt effekt än de avsedda. Resekostnader och kostnader för riks- och regionsjukvården har ökat men budgeten har inte ökat i motsvarande grad. Vi har som bekant de längsta resorna till
och från Kiruna jämfört med andra förvaltningar. För Kirunaförvaltningens
del anser jag att det är uppenbart att alla sparkrav har överskridits.
Jag reserverar mig mot styrelsens beslut.
Särskilt yttrande

Av Stefan Tornberg (c):
Jag ansluter mig till yrkande 2.
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§ 64

Konsekvenser av förändrad
grundutbildning för tandläkare
Dnr 417-96

Ärendebeskrivning
De tandläkarstuderandes allmäntjänstgöring (AT) har ersatts med en tionde
termin. Under denna termin ska de studerande auskultera sex veckor vid folktandvårdskliniker. Tandvårdscheferna i norra sjukvårdsregionen har därför
utarbetat ett förslag till överenskommelse mellan landstingens tandvårdschefer. I överenskommelsen ingår riktlinjer för innehåll i tjänstgöringen vid tandvårdsklinik, antal kliniker per landsting samt ansvarsfrågor.
Samverkansnämnden, § 22-95, har rekommenderat regionlandstingen att följa
tandvårdschefernas förslag till överenskommelse.
Frågan om eventuella anslag för de studerandes resor och logi överlämnades
till samverkansnämnden för ställningstagande.
Samverkansnämnden anser att för resor och logi bör samma regler tillämpas
som beslutats eller föreslagits för logoped- och läkarstuderande, d v s att mottagande landsting/tandvårdsförvaltning svarar för studenternas boendekostnader eller håller med bostad på tjänstgöringsorten. Resorna till och från tjänstgöringsorten svarar Umeå universitet eller studenterna själva för enligt de regler som gäller för övriga universitetsstuderande.
Tandvårdsnämnden har hos landstingsstyrelsen begärt ett anslag på 50 000 kr
för logikostnader för tandläkarstuderande.
Idag bär sjukvårdsförvaltningarna logikostnaderna för läkarstuderande utan
att särskilda medel har tillförts.

Beredningens förslag
1 Samverkansnämndens rekommendation antas.
2 Tandvårdsnämndens framställning bifalls.
3 Pengarna, 50 000 kr, anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 65

Bilstöd till familjehemsföräldrar
Dnr 1069-95

Ärendebeskrivning
Familjen Andersson består av två föräldrar, två biologiska barn 17 och 25 år
gamla samt två funktionshindrade som familjehemsplacerats hos familjen som
barn - Karin och Viktor (samtliga namn är av sekretesskäl fingerade).
Karin som är 17 år har en hjärnskada som medför ett gravt rörelsehinder. Hon
kan inte förflytta sig själv, saknar tal och är rullstolsburen. Karin sitter i en
specialanpassad rullstol, med midjebälte och kan inte sitta utan stöd. Viktor är
25 år och flerhandikappad med spastisk förlamning, rullstolsbunden och sitter
i en specialanpassad rullstol. Han kan inte sitta utan stöd och är dessutom
blind.
Karin och Viktor är båda helt beroende av andra människors hjälp. Familjehemsföräldrar och assistenter anser att social träning/gemenskap är viktig
varför de tar med ungdomarna på aktiviteter utanför hemmet. För att kunna
göra detta är det dock nödvändigt med en minibuss som rymmer rullstolarna
på ett säkert sätt.
Familjen har ansökt om bilstöd hos försäkringskassan. Bilstöd är ett statligt
åtagande som utbetalas av försäkringskassan enligt regler i lagen om handläggning av ärenden om bilstöd och den förordning om bilstöd som utfärdats
med stöd av lagen. Bilstöd kan utgå till föräldrar med handikappade barn under förutsättning att föräldrarna bor tillsammans med barnet och behöver bilen för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet. Med föräldrar avses
förutom biologiska föräldrar också adoptivföräldrar men ej familjehemsföräldrar.
Viktor har bott hos familjen sedan han var fyra år. När försäkringskassan
prövade Viktors bidragsansökan konstaterades att han inte bor stadigvarande
hos någon av sina föräldrar (biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar) och
att han därför inte är berättigad till bilstöd. Av samma skäl kan inte bilstöd
utgå till Karin. Eftersom Viktor inte längre är ett barn utan vuxen prövade
man också om han kunde beviljas stöd som handikappad som fyllt 18 år men
inte 50 år. Detta är inte heller möjligt eftersom man i så fall själv måste kunna
bruka bilen som förare. Familjens begäran om bilstöd har således avvisats.
Familjen har därför vänt sig till dels till landstinget som familjehemsplacerat
Viktor hos familjen, dels till Piteå kommun som fattat motsvarande beslut för
Karins vidkommande. Familjen har begärt att landstinget står för halva kostnaden och Piteå kommun för den resterande halvan (totalt 159 500 kr) för
inköp av minibuss.
Frågan om familjehemsföräldrars rätt till bilstöd diskuteras i utredningen Rätten till Ratten (SOU 1994:55). I utredningen hänvisas till att Socialstyrelsen
anser att ansvaret för att ”göra bedömning om familjehemmet är i behov av
bil och eventuell anpassning samt svara för de extra kostnader som bilköp och
anpassning kan medföra” ska åvila det landsting eller den kommun som anli-
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tar familjehemmet. Utredaren föreslog för sin del ingen ändring av rådande
förhållanden utan ”förutsätter att familjehemsplacerade barn, som har funktionshinder, av ansvarig myndighet ges de nödvändiga förutsättningarna för att
kunna förflytta sig obehindrat tillsammans med sin familj”. Det kan tilläggas
att familjehemsplaceringar är tänkta som tillfälliga - inte permanenta och
mångåriga - lösningar.

Beredningens yttrande och förslag
Familjen Andersson har hamnat i en besvärlig situation på grund av de begränsningar som lagen om bilstöd är förknippad med, vilket också påtalats för
socialdepartementet av landstingsstyrelsens vice ordförande.
Av humanitära skäl och med hänsyn till familjens mycket speciella situation
bör landstinget svara för bilstöd till familjen. Landstinget bör därför utge bilstöd (anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag) motsvarande det belopp som
skulle ha utgått om försäkringskassan beviljat bilstöd. Beloppet ska jämkas
med hänsyn till det bidrag som lämnas av Piteå kommun. Landstingets bidrag
ska inte överstiga hälften av det belopp som skulle ha utgått enligt lag och
förordning.
Beslutet kan inte blir prejudicerande eftersom landstinget från och med den
1 januari 1996 som en följd av omsorgsverksamhetens kommunalisering inte
längre är ansvarig myndighet. Familjen Andersson väckte dock sin begäran
innan ansvaret för omsorgsverksamheten överfördes till kommunerna.
Beredningen föreslår styrelsen att fatta följande beslut:
1 Familjens ansökan om bilstöd bifalls.
2 Beloppet ska beräknas enligt beredningens förslag.
3 Pengarna, högst 80 000 kr, anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 66

Bidrag till lönebidragsanställning
Dnr 386-96

Ärendebeskrivning
FRO (Frivilliga Radio Organisationen) i Norrbotten ingår i totalförsvaret och
är en frivillig försvarsorganisation med uppgift att samverka med myndigheter
om radiotrafiksamband. FRO utbildar radiotelefonister m fl för bland annat
hemvärnet, landstinget, kommunernas räddningstjänst och länsstyrelsen.
FRO får statligt stöd för sina uppdrag för myndigheterna. Stödet får uteslutande användas för ledning och utbildning.
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FRO har en lönebidragsanställd kanslist. Lönebidragsnivån har sänkts till
80 procent av lönekostnaden och FRO söker nu bidrag från landstinget för att
täcka en del av sina ökade kostnaderna för den lönebidragsanställde.

Beredningens förslag
Framställningen avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 67

Utvecklingsprojekt inom PBU
Dnr 318-96

Ärendebeskrivning
PBU i Gällivare har sedan 1990 deltagit i Utvecklingsprojekt på Nordkalotten
i Systematiskt Arbete. Projektet arbetar med utbildning och utvidgning till ett
större internationellt nätverk och utveckling av nya former för praktiskt arbete
och forskning.
Projektet börjar nu bli förankrat i Sverige och PBU i Gällivare efterfrågas i
utbildningssammanhang såväl inom Norrbotten som landet i övrigt.
Chefsöverläkare Eva Kjellberg föreslår att landstinget blir officiell part tillsammans med de nordnorska fylkena och att PBU i Gällivare blir representant
för landstinget i projektet.

Beredningens förslag
1 Landstinget blir officiell part tillsammans med de nordnorska fylkena.
2 PBU i Gällivare representerar landstinget i projektet.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 68

Bidrag till kursavgift
Dnr 239-96

Ärendebeskrivning
Norrbottens Dövas Teckenspråksförening är medlem i Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och har drygt 140 medlemmar. Verksamheten omfattar många
olika områden som har med teckenspråk, döva och hörselskadade att göra.
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Bland annat bevakar och utvecklar de tillsammans med SDR teknik och media, så att de blir tillgängliga även för döva.
SDR har startat ett projekt som går ut på att ett antal utsedda döva deltagare
från alla dövföreningar i landet ska genomgå en utbildning i användandet av
dator och en egen databas. När utbildningen är avslutad hösten 1997 delar
SDR ut datorer till dövföreningarna.
Norrbottens Dövas Teckenspråksförening söker bidrag på 6 000 kr till kursavgiften för två personer.

Beredningens yttrande och förslag
Landstinget ger bidrag till organisationer som kompletterar landstingets verksamhet. Norrbottens Dövas Teckenspråksförening får därför via HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorgan) ett verksamhetsbidrag för 1996
från landstinget.
Beredningen föreslår styrelsen att fatta följande beslut:
Framställningen avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 69

Bidrag till lägervistelse för en
barn- och föräldragrupp inom SRF
Dnr 327-96

Ärendebeskrivning
SRF (Synskadades Riksförbund) Norrbotten, föräldrakommittén, planerar ett
läger i Björkliden under tiden 30 april - 5 maj 1996. För identiteten och självkänslan behöver de synskadade barnen få träffa andra barn i samma situation.
Kontakten med andra barn och vuxna ger också barnen möjlighet att lära sig
att ta hänsyn och konfronteras med andra.
Målet med lägret är att genom rörelse, utevistelse, annorlunda uteaktiviteter,
nyttiga kroppsövningar och umgänge med likasinnade rehabilitera de synskadade barnen. För föräldrarna är det betydelsefullt att möta andra i samma situation så att de kan stödja varandra. Syskonen får ofta mindre uppmärksamhet av sina föräldrar och de kan genom att prata med andra syskon få bättre
självkänsla och förståelse.
Kostnaden för lägret beräknas till 130 000 kr för tio familjer. 40 000 kr i bidrag söks från landstinget.
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Beredningens yttrande och förslag
Synskadade barn behöver mycket hjälp för att få en bra uppfattning om sin
omgivning. Det är också viktigt att föräldrar och syskon får möjlighet att diskutera sin situation med andra. Landstinget ger bidrag till organisationer som
kompletterar landstingets verksamhet. SRF Norrbotten får därför 1996 ett
landstingsbidrag på 177 700 kr.
Beredningen föreslår styrelsen att fatta följande beslut:
Framställningen avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 70

Överenskommelse
med Akademiska sjukhuset om
högspecialiserad vård 1996
Dnr 52-96

Ärendebeskrivning
Akademiska sjukhuset har lämnat förslag till överenskommelse med norra
regionens landsting för vård i Uppsala under 1996. Överenskommelsen har
samma uppläggning som 1995 med vissa redaktionella justeringar.
Samverkansnämnden (§ 53-95) rekommenderar regionlandstingen att godkänna den föreslagna överenskommelsen.

Beredningens förslag
Rekommendationen antas.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 71

Norrlandstingens
gemensamma forskningsanslag 1996
Dnr 51-96

Ärendebeskrivning
Det gemensamma forskningsanslaget för landstingen i norra regionen har utvärderats. Samverkansnämnden har fastställt nya riktlinjer för anslaget med
utgångspunkt från utvärderingen och inkomna remissyttranden.
För 1996 rekommenderar samverkansnämnden regionlandstingen att anvisa
totalt 2,2 miljoner kr för det gemensamma forskningsanslaget. Norrbottens del
är 637 000 kr.

Beredningens förslag
1 Rekommendationen för 1996 antas.
2 Frågan om anslag fr o m 1997 prövas i Landstingsplan 1997, då ställning
också ska tas till FoU-verksamhetens framtida inriktning inom landstinget.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 72

Ansvarsfrihet för 1995 års
förvaltning av stiftelsen Norrbottens
museum
Dnr 1-96

Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna för stiftelsen ska landstingsstyrelsen före april månads utgång fatta beslut i anledning av stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse. Därvid ska avgöras om ansvarsfrihet för förvaltningen beviljas.
De av landstinget utsedda revisorerna har tagit del av räkenskaperna, protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om stiftelsens ekonomi och
förvaltning samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder man ansett erforderliga. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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Beredningens förslag
Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 1995 års förvaltning.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 73

Ansvarsfrihet för 1995 års förvaltning
av stiftelsen Norrbottensmusiken
Dnr 1-96

Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna för stiftelsen ska landstingsstyrelsen före april månads utgång fatta beslut i anledning av stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse. Därvid ska avgöras om ansvarsfrihet för förvaltningen beviljas.
De av landstinget utsedda revisorerna har tagit del av räkenskaperna, protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om stiftelsens ekonomi och
förvaltning samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder man ansett erforderliga. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Beredningens förslag
Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 1995 års förvaltning.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 74

Fyllnadsval av ledamöter och
ersättare i styrelsen för Matlaget i
Gällivare AB
Dnr 19-96

Ärendebeskrivning
Ove Wikberg och Tore Öberg (ledamöter) och Göran Öhman (ersättare) har
avsagt sig uppdragen i styrelsen för Matlaget i Gällivare AB.
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Beredningens förslag
1 Till ny ledamot utses Magnus Johansson, Gällivare sjukhus, 982 82 Gällivare.
2 Till ny ledamot utses nuvarande ersättaren Margareta Karlsson, Landstingets kansli, 971 89 Luleå.
3 Till ny ersättare utses Roger Holmbom, Gällivare sjukhus, 982 82 Gällivare.
4 Till ny ersättare utses Carola Fransson, Landstingets kansli, 971 89 Luleå.
5 Valet avser tiden t o m första ordinarie bolagsstämma 1999.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 75

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 17-96

Beredningens förslag
Ingen rapport avges till landstingsfullmäktige den 9 maj 1996.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 76

Ansvarsfrihet för 1995 års förvaltning
av stiftelsen Norrbottensteatern
Dnr 1-96

Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna för stiftelsen ska landstingsstyrelsen och kommunstyrelsen i
Luleå kommun före april månads utgång fatta beslut i anledning av stiftelsens
verksamhets- och revisionsberättelser. Därvid ska avgöras om ansvarsfrihet
för förvaltningen beviljas.
De av landstinget och kommunen utsedda revisorerna har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och teaterchefens förvaltning för
1995. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och teaterchefen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Beredningens förslag
För landstingets del beviljas styrelsens ledamöter och teaterchefen ansvarsfrihet för 1995 års förvaltning.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
inom Sunderbyprojektet
Projektchefens beslut enligt särskild förteckning (dnr 5-96).

2

Övriga delegationsbeslut
Ordföranden har:
 Gett ekonomichef Holger Bodlund fullmakt att för folktandvårdens räkning
under 1996 underteckna handlingar angående begäran att mål om betalningsföreläggande hänskjuts till rättegång samt att föra talan i rättegång
(dnr 379-96).
 Gett advokat Bo Forsberg fullmakt att föra landstingets talan i mål
nr T 105/96 m fl vid Luleå tingsrätt (dnr 389-96).
 Gett hälso- och sjukvårdsdirektör Caj Skoglund fullmakt att företräda
landstinget vid bolagsstämma med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag den 29 maj 1996 (dnr 521-96).
 Gett t f landstingsdirektör Tore Öberg fullmakt att företräda landstinget
vid bolagsstämma med Fastighets AB Spiggen den 9 april 1996
(dnr 522-96).
 Gett t f landstingsdirektör fullmakt att företräda landstinget vid bolagsstämma med Matlaget i Gällivare AB den 3 april 1996 (dnr 523-96).
 Gett landstingsrådet Toivo Hofslagare fullmakt att företräda landstinget
vid bolagsstämma med Norrbottens Turistråd AB den 1 april 1996
(dnr 524-96).
Landstingsdirektören har:
 Träffat avtal med Hans Rönnquist om tillsvidareanställning inom landstinget samt förordnande som sjukhusdirektör i Kalix sjukvårdsdistrikt under tiden 1 mars 1996 t o m 29 februari 2000 (dnr 21-96).
 Träffat avtal (särskilt visstidsförordnande) med Curt Johansson som tilllägg till tidigare anställningsavtal från maj 1994 (dnr 21-96).
 Träffat avtal med Björn Lagerkvist om tillsvidareanställning inom landstinget samt förordnande som försörjningsdirektör vid Länsservice under tiden 1 mars 1996 t o m 28 februari 1998 (dnr 21-96).
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 Träffat avtal med Gunnar Persson om tillsvidareanställning inom landstinget samt förordnande som biträdande sjukhusdirektör i Luleå-Bodenförvaltningen under tiden 1 mars 1996 t o m 31 augusti 1997 (dnr 21-96).
 Träffat överenskommelse med försörjningsdirektör Björn Lagerkvist om
förmånsbil (dnr 21-96).
Hälso- och sjukvårdsdirektören har anställt Dennis Kvist och Ingegerd Morian som utredare vid kansliets hälso- och sjukvårdsavdelning (dnr 387-96,
388-96).
Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat i ärendena 1 - 8/96 och
10 - 12/96 om tillfälliga vikariat för privata vårdgivare m m (dnr 10-96).
Personaldirektören har:
 Träffat överenskommelse med Ledarna om facklig tid (dnr 12-96).
 Antagit Landstingsförbundets rekommendation om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - BEA 95 (dnr 402-96).
 Antagit Landstingsförbundets rekommendation om avtal 95 med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund - LSR (dnr 403-96).
 Tvisteförhandlat med SHSTF med anledning av avstängning av en avdelningsföreståndare i Piteå sjukvårdsdistrikt, varvid överenskommelse ej
träffats (dnr 12-96).
 Tvisteförhandlat med Kommunal om löneskuld på 7 675,95 kr, varvid
överenskommelse träffats om att avskriva 6 056,96 kr av skulden
(dnr 12-96).
 Förhandlat med LSR om lönestruktur, varvid överenskommelse ej träffats
(dnr 12-96).
 Träffat överenskommelse med SKTF om facklig tid (dnr 12-96).
 Förhandlat med Kommunal om tolkningsföreträde angående lön vid utbildning av ambulanspersonal inom Gällivareförvaltningen, varvid överenskommelse träffats (dnr 12-96).
 Träffat överenskommelse med Kommunal om facklig tid (dnr 12-96).
Personalchefen vid Gällivareförvaltningen har under 1995 träffat lokala kollektivavtal om avvikelse från 5 och 8 § ATL enligt särskild förteckning
(dnr 12-96).
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3

Protokoll
Tandvårdsnämnden
Primärvårdsnämnden i Boden
Förtroendenämnden
Piteådirektionen
Primärvårdsnämnden i Luleå
Luleå-Bodenutskottet
Försörjningsnämnden

1996-02-15
1996-02-15
1996-02-15
1996-02-21
1996-02-21
1996-02-23
1996-02-28

4

Övrigt
Uttalande antaget av KdS distriktsstämma med uppmaning om att bygga
dubbelspår mellan Boden och Luleå (dnr 539-96).
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