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§ 105

Val av protokolljusterare
Harry Nyström (v) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 106

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter komplettering med ärendena:
 Anställning av sjukhusdirektör i Gällivare sjukvårdsdistrikt.
 Anställning av chef för utbildningsförvaltningen.

§ 107

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 108

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 16-96

Landstingsdirektören lämnar följande rapport:

Samverkansorgan med privata vårdgivare
Regeringen och Landstingsförbundet har kommit överens om att det ska inrättas regionala organ för samverkan beträffande verksamhet som bedrivs av
privata vårdgivare och som finansieras av sjukvårdshuvudmännen. I överenskommelsen ingår också vilka verksamhetsformer som ska gälla. I Landstingsplan 1996 fick landstingsstyrelsen i uppdrag att fr o m den 1 januari 1996
bilda samverkansorganet. Styrelsen har i sin tur överlåtit uppdraget åt kansliet.
Sammansättning och sammanträden

Enligt överenskommelsen ska samverkansorganet bestå av minst fyra ledamöter med representanter utsedda av landstinget, de privata läkarna och de privata sjukgymnasterna i Norrbotten.
Landstinget representeras av Caj Skoglund (ordförande) och Ingegerd Morian, landstingets kansli samt distriktsläkare Johan Alsén och chefssjukgymn-
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ast Lillemor Söderström, primärvården i Luleå. Representanter för de privata
vårdgivarna, utsedda av respektive intresseorganisation, är Yelverton Tegner,
Specialistläkarhuset Hermelinen AB och Erika Thörnäs, Sjukgymnasterna i
Kiruna AB.
Samverkansorganet ska sammankallas minst fyra gånger per år på landstingets initiativ. Hittills har organet träffats vid två tillfällen (april och maj).
Nästa träff är planerad till september.
Landstinget svarar för kansliresurser. Kallelse, föredragningslista och handlingar ska skickas till ledamöterna senast två veckor före sammanträdena.
Protokollen justeras av en ledamot från landstinget och en ledamot från de
privata vårdgivarna.
Landstinget svarar för reseersättning för de privata vårdgivarnas representanter. Dessutom har diskuterats om annan ersättning ska utgå, eftersom de privata vårdgivarföreträdarna drabbas av uteblivna intäkter när de deltar i samverkansorganets möten. Enligt min mening är det rimligt att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt samma regler som gäller för
landstingets förtroendevalda.
Uppgifter

Samverkansorganet ska vara ett organ för samverkan i fråga om resurser och
resursutnyttjande av privat vårdverksamhet inom Norrbottens läns landsting.
De aktiviteter inom enskilt vårdutbud som ska tas med i denna samverkan är
den läkarvård och sjukgymnastikverksamhet som regleras enligt vårdavtal
eller enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för
sjukgymnastik.
Underlag för organets arbete bör vara beskrivningar av landstingets och de
privata vårdgivarnas verksamhet, både på kort och lång sikt. Av beskrivningarna bör framgå bedömningar av framtida vårdbehov, behov av ekonomiska
och personella resurser, lokalisering av verksamhet, förändring av verksamhet, pensionering, längre tids verksamhetsuppehåll o s v.
Samverkansorganet ska medverka till att verksamhets- och kvalitetsuppföljning av verksamheten sker.
Samverkansorganets huvuduppgift är att förse landstingsfullmäktige/landstingsstyrelse med underlag för beslut om resursfördelning inom hälso- och
sjukvården på kort och lång sikt. Landstingets beslut ska kunna utgöra underlag för de privatpraktiserande vårdgivarnas planering av sin verksamhet.
Frågor att hantera i planeringssamverkan kan även vara:
 Fortbildning.
 Anordnande av praktikplatser.
 Joursamverkan.
 Gemensam information till allmänheten.
 Enhetlig remissbehandling.
 Innehåll och omfattning av vårdavtal och samverkansavtal.
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 Yttrande över ansökningar om etableringar och dispenser.
Samverkan

Med samverkan avses möjlighet för varje part i organet att påverka innehållet
i förslaget till beslutsunderlag. Samverkan har rådgivande karaktär.
Om samsyn inte kan uppnås i en fråga kan avvikande ställningstagande tillkännages genom särskilt yttrande till organets underlag.

Utvecklingen av den
privata vårdverksamheten under 1994 och 1995
Utbetald ersättning och antal besök

Av tabellen framgår hur den utbetalda ersättningen och antalet besök för privata vårdgivare utvecklats mellan 1990 och 1995.
År

Läkare

30 112
68 012
81 659
84 187
86 273
100 788

Utbetald
ersättning
14 104 000
18 015 000
20 278 000
18 436 000
24 517 000
31 499 000

Procentuell ökning mellan 1994 och 1995
17,7
16,8

28,5

1990
1991
1992
1993
1994
1995

Utbetald
ersättning
7 831 000
19 462 000
24 962 000
23 886 000
31 676 000
37 271 000

Sjukgymnaster

Antal besök

Totalt

Antal besök
128 921
157 731
168 737
158 651
166 328
183 232

Utbetald
ersättning
21 935 000
37 477 000
45 240 000
42 322 000
56 193 000
68 770 000

10,2

22,4

Den utbetalda ersättningen redovisas brutto, d v s exklusive statsbidrag
(momskompensation).
Den 1 juli 1994 förändrades läkarvårdstaxan och kostnaderna för i stort sett
samma antal besök som första halvåret 1994 steg med hela 48 procent. Volymen sjönk något trots nyetableringarna (åtta stycken som startat verksamhet) och detta kan ha sin orsak i den förändrade taxan - läkarna behövde inte
producera samma volym som tidigare för att få ut sin ersättning.
Under första halvåret 1995 steg kostnaderna med 11 procent och besöksvolymen med 23 procent jämfört med första halvåret 1994. Jämförs helåren
1994 och 1995 ökade kostnaderna med nästan 18 procent och besöken med
knappt 17 procent.
Till viss del beror ökningen av besök på att de nya läkarna hunnit etablera sig
ordentligt och på så sätt ökat på siffrorna. Främst är det läkare kopplade till
företagshälsovården som står för ökningen.
För sjukgymnasterna ökade kostnaderna under första halvåret 1995 med
54 procent och besöken med knappt 3 procent jämfört med första halvåret
1994. För helåret 1995 ökade kostnaderna med drygt 28 procent och besöken
med 10 procent jämfört med 1994.
Man kan konstatera att kostnaderna ökat mer än produktionen, särskilt gäller
detta för sjukgymnasterna. Min förhoppning är att den särskilda utredning
som regeringen tillsatt för att se över läkar- och sjukgymnasttaxorna ska leda
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till en sänkning av landstingets kostnader för den privata vården och att förhållandet mellan landstinget och de privata läkarna och sjukgymnasterna
framgent ska regleras via avtal.
Arbete pågår att ta fram ett underlag för bedömning av hur den privata vårdverksamheten ska påverka de offentliga resurserna inom respektive område.

Information från förtroendenämnden
för perioden 1 januari - 30 april 1996
Förtroendenämnden har tagit i bruk ett nytt datasystem för registrering av
patientkontakter. Systemet innehåller ett antal fasta rapporter på tre olika nivåer: Länet, förvaltning och den enskilda kliniken.
På riksnivå pågår en diskussion för att utforma ett system som möjliggör jämförelser mellan olika landsting. I norra regionen har landstingen i Västerbotten
och Västernorrland anslutit sig till samma system som Norrbotten.
Nämnden kommer att återföra information vid tre tillfällen under året, efter
månaderna 4, 8 och 12. Återföringen ska ske till landstingsstyrelsen, förvaltningscheferna och berörda chefsöverläkare.
Nedanstående tabell redovisar antalet ärenden. En patientkontakt blir registrerad som ärende när kansliet vidtar en åtgärd, t ex tar kontakt med en vårdgivare och begär ett yttrande. Om ett samtal med en patient inte leder till någon
åtgärd från kansliets sida, sätter detta samtal inte något spår i statistiken. Patienten kanske vill prata av sig eller få svar på en fråga och är nöjd med detta.
Antalet ärenden utgör cirka en tredjedel av det totala antalet patientkontakter.
Under perioden har 138 ärenden registrerats, varav 120 har anknytning till
någon av landstingets förvaltningar.
Kontaktorsak

Förvaltning
L/B
GE
Bemötande
5
1
Ekonomi
3
0
Information
3
0
Juridik
4
1
Medicinsk behandling 31
7
Omvårdnad
1
0
Organisation/rutiner
7
1
Övrigt
6
3
Summa
60
13

Summa
KX
1
1
1
1
3
0
0
0
7

KA
0
0
0
0
4
1
0
1
6

PE
0
1
0
4
11
0
1
1
18

PL
1
0
0
0
3
0
0
1
5

PB
0
0
0
0
2
0
0
0
2

TN
0
2
0
0
5
0
1
1
9

Under perioden har dessutom 76 anställda kontaktat förtroendenämndens
kansli för samtal.
Kommentarer

Bemötande: Patienten upplever sig kränkande bemött, som t ex att inte blir
trodd, inte bli lyssnad på, att bli ”snorkigt” bemött, att få klä skott för interna
problem i vården. Siffrorna visar endast ärenden där bemötandet är den huvudsakliga orsaken till kontakten med förtroendenämnden. I de övriga sju
kontaktorsakerna döljer sig ofta bemötande, men detta syns inte i statistiken
eftersom ett ärende endast registreras under en kontaktorsak.
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Ekonomi: Patienterna har synpunkter på avgifter, sjukresor och debitering.
Information: Handlar om utebliven eller felaktig information.
Juridik: Här handlar det om sekretess- och journalfrågor. Rutiner kring journalhantering. Lång väntan på journalkopior. Vägran att få kopior.
Medicinsk behandling: Här kan det t ex handla om synpunkter på behandling,
komplikationer efter behandling, diagnosfrågor.
Omvårdnad: Handlar om bristande tillsyn.
Organisation/rutiner: Handlar t ex om oskälig väntetid, slussad runt i vården,
synpunkter på remisser och kallelser, tillgänglighet.
Övrigt: Kan t ex handla om att patienten vill ha hjälp till vård.

Informationsmaterial till
dövblinda och syn- och hörselskadade
Produktionen och ansvaret för den riktade informationen till handikappade
grupper som hörsel/synskadade och dövblinda sker genom länsbiblioteket.
Verksamheten ingår som en del i Luleå kommuns kulturförvaltning. Finansiering av verksamheten ske med hjälp av grundbelopp från statens kulturråd.
Dessutom bidrar landstinget med 726 000 kr.
Länstidningen

Länstidningen är en tidning för dövblinda och andra grupper av läsare i Norrbotten som har svårt att tillgodogöra sig text ur dagstidningar. Tidningen består av bearbetade texter huvudsakligen från NSD, NK och PT men även av
sammanställt lokalt material. Länstidningen produceras i tre versioner; punktskrift, storstil svartskrift och ljudkassett med långsamt tal. Materialet utkommer i ca 42 nummer per år.
Prenumerationen på tidningen fördelar sig på 87 mottagare för storstil,
2 mottagare för punktskrift och 40 mottagare för kassett. Prenumerationerna
innehas till ca 60 procent av enskilda prenumeranter och ca 40 av institutioner.
Prenumeranterna finns bland dövblinda, de som har syn- och/eller hörselrester, elever vid länets särskolor från grundskolan till AMU, afatiker samt boende i sjukhem, ålderdomshem och servicehus.
Tidningen ges ut av länsbiblioteket. Personalen är anställd av Luleå kommun.
Redaktören för länstidnngen innehar en personlig tjänst finansierad med särskilda medel.
Länsbiblioteket har upphört med produktionen under 1996 p g a att tjänsteinnehavaren har gått i pension. En nyrekrytering kräver översyn av finansieringsformen.
Norrbottens kassettidning

Norrbottens kassettidning består av inlästa artiklar främst ur länets dagstidningar samt en del lokalt informationsmaterial men även riksmaterial. Kassettidningen vänder sig i första hand till synskadade läsare utan andra handikapp. Bidrag till länsbiblioteket utgår från statens kulturråd och landstinget.
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Antal prenumeranter är 440 privatpersoner, 25 enskilda på institutioner och
35 institutioner. Antalet nummer som ges ut är ca 42 per år.
Produktionen ske med hjälp av två redaktörer (75 procent tjänster) och en
tekniker delvis finansierad med lönebidrag. Visst genomslag för pensioneringar inom tre år.
Därutöver producerar berörda dagstidningar också en egen ljudkassett till
synskadade prenumeranter.
Alternativa produktionsformer

Med den förändring som skett i samband med skatteväxling och överföring av
vissa vårdgrupper till kommunerna har delvis också ansvaret för informationen till berörda grupper förändrats. Överläggningar i ärendet har därför förts
med Kommunförbundet Norrbotten.
Nuvarande verksamhet med länsbiblioteket som producent är hotad. En ny
intresserad producent måste sökas. Jag har därför inlett ett arbete enligt följande riktlinjer:
1 Det kommunala behovet och formerna för medverkan ska preciseras.
2 Aktuellt uppdrag ska utannonseras och anbud infordras.
3 Avtal om produktion och finansiering ska baseras på:
a) Fasta prenumerationsavgifter för institutioner.
b) Annonser, kommuner, landsting, övriga myndigheter.
c) Enskilda prenumerationsavgifter.
4 Distributionsavtal med t ex AV-media och vissa handikapporganisationer.

Landstingsbarometern
Norrbottens läns landsting har i samarbete med Landstingsförbundet och övriga landsting i landet, för andra gången låtit genomföra en stor marknadsundersökning - Landstingsbarometern. Undersökningen speglar människors attityder till landstingets verksamhet. Den tidigare undersökningen gjordes 1994.
Siffrorna för 1996 års visar att det blivit förändringar i attityderna. I den
förra undersökningen var avvikelserna från riksgenomsnittet väldigt små men
nu är en del skillnader märkbara. Följande kan noteras:
 Förtroendet för landsting och länsstyrelse har minskat, medan den ökat
något för kommunerna. Men den stora skillnaden är det ökade antalet ”vet
ej”. På frågan om vilken myndighet som är mest effektiv har andelen ”vet
ej” nästan fördubblats.
 Uppfattningen om vem som är bäst lämpad att ha hand om sjukhus och
vårdcentraler har förskjutits något till kommunernas fördel. 1994 ansåg
23 procent fler att landstinget var bättre lämpad än kommunerna att ansvara för vårdcentralerna, men i år är skillnaden bara sju procent.
 En betydande förändring har skett i människors syn på hur de kan påverka
landstingets verksamhet. 1994 angav 45 procent olika kanaler som de ansåg sig kunna påverka genom. 1996 har den siffran sjunkit till 12 procent.
Däremot har svaret ”vet ej” ökat från 18 till 46 procent. Eftersom kunskapsfrågorna inte visar några förändringar utan bara attitydfrågorna, så
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tyder det på att folk tappat förtroendet och resignerat. Man tror inte längre
i lika hög grad att det går att påverka genom politiker, personal eller
massmedia.
 Attityden till om medicinsk behandling och omvårdnad/omtanke blivit
bättre de senaste fem åren och tron på hur det kommer att se ut om fem år
har kraftigt försämrats.
1994 trodde 67 procent att den medicinska behandlingen blivit bättre de
senaste fem åren och 63 procent trodde att den skulle förbättras de kommande fem åren. Motsvarande siffror för 1996 är 48 respektive 43 procent. Det innebär att 20 procent färre tror på förbättring. När det gäller
omvårdnad och omtanke så trodde 21 procent att den blivit bättre och
25 procent att den skulle bli bättre 1994. I år är motsvarande siffror 19 respektive 14 procent. Över 60 procent tror att omvårdnad och omtanke har
försämrats och kommer att försämras ytterligare.
När man ställer dessa siffror i relation till frågor som rör patienters faktiska upplevelse av vården så förefaller det som om människors förväntningar på sjukvården har gått ner ganska kraftigt. Den faktiska upplevelsen hos patienter som legat på sjukhus eller besökt vårdcentraler ligger
kvar på ungefär samma nivå som för två år sedan.

Regional kommitté för Växtkraft mål 4
I Norrbotten bildades det regionala partnerskapet för Växtkraft mål 4 i september 1995, vilket jag tidigare redovisat i min rapport.
I enlighet med det samlade programdokumentet ska regionala kommittéer bildas i varje län. I Norrbotten ska den regionala kommittén bestå av representanter för de nio organisationer som bildat partnerskapet. För landstingets del
har jag utsett Hans Ekelund, kansliet, som ordinarie med Louise Hagström,
kansliet, som ersättare.

Transplantationslagen
Ny lagstiftning om organdonation och transplantation träder i kraft den 1 juli
1996. Kansliet har styrelsens uppdrag att i samråd med förvaltningarna vidta
särskilda informationsinsatser till allmänhet och anställda med anledning av
den nya lagen.
I detta arbete har bl a vidareinformatörer utsetts i alla förvaltningar. Dessutom har genomförts ett fördjupningsseminarium om den nya lagen i samverkan med en transplantationskirurg och koordinator från Sahlgrenska sjukhuset.
I seminariet som samlade ca 150 deltagare deltog chefsöverläkare, vårdcentralchefer, särskilt berörd personal vid operations-, anestesi-, IVAavdelningar och vårdavdelningar samt utbildningsförvaltningen och privata
verksamma läkare.
Syftet med seminariet var dels att landstingspersonalen ska känna till den nya
lagstiftningen och veta var man kan hänvisa de människor som önskar mer
information om organdonation, donationskort och Socialstyrelsens donationsregister men också att fördjupa den etiska diskussionen som ofta uppstår vid
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organdonation. Sjukvårdsförvaltningarna får dessutom i direktiven för 1997 i
uppdrag att se över de rutiner som finns angående organdonation och vid behov förändra dessa så att de överensstämmer med den nya lagstiftningen.

Anmälan av FoU-rapport
Styrelsen ger varje år bidrag för forsknings- och utvecklingsprojekt inom
landstinget. Projektresultaten finns tillgängliga på samhällsmedicinska enheten. Följande rapport anmäls:
 Inger Wennberg-Mukka, Porsöns vårdcentral i Luleå. Matcirkel, Måltider
och Matmönster hos 3 och 4-åringar på Porsön.
Studien har utförts under 1995 av BVC-sköterskorna på Porsöns vårdcentral. Till sin hjälp har de haft en dietist. Syftet var att ta reda på om barnen
fick del av matcirkelns alla delar under en dag samt att studera barnens
måltider och måltidsmönster. Totalt ingick sjuttiofem barn i åldrarna 3 till
4 år och undersökningen var indelad i två grupper.
I båda undersökningsgrupperna kunde man se att barnen åt någorlunda bra
förutom en del brister i intaget av grönsaker, potatis/rotfrukt och frukt. I
grupp 2 kunde man dessutom notera ett mönster av ”spridd frukost” vilket
innebär att barnet först äter sin välling och ca 0,5 -1 timme därefter intar
resterande frukost .
Utifrån de båda undersökningarna kan konstateras att det också är viktigt
att förmedla kunskap och råd om kostfrågor till föräldrarna till de större
barnen. Det är också viktigt att BVC-personalen tar vara på dietistens
kunskap i matfrågor och att ett bra samarbete utvecklas mellan dem.

Motioner under beredning
Följande motioner är under beredning:
Motion (motionär)
Motion 3/96 om Botniabanan (v-gruppen)

Handläggning
Styrelsen 1996-09-05
Fullmäktige 1996-09-26
Motion 4/96 om högkostnadsskyddet (v-gruppen)
Styrelsen 1996-09-05
Fullmäktige 1996-09-26
Motion 5/96 om stöd till forskning om Pite-/SkellefteStyrelsen 1996-09-05
sjukan (fp-gruppen)
Fullmäktige 1996-09-26
Motion 6/96 om gröna jobb för en bättre regional balans Styrelsen 1996-09-05
(c-gruppen)
Fullmäktige 1996-09-26
Motion 7/96 om regional Agenda 21 (c-gruppen)
Styrelsen 1996-09-05
Fullmäktige 1996-09-26
Motion 8/96 om inrättande av miljöpris (c-gruppen)
Styrelsen 1996-09-05
Fullmäktige 1996-09-26
Motion 9/96 om upphandling av ”grön el” (c-gruppen)
Försörjningsnämnden 1996-09-11
Styrelsen 1996-10-31
Fullmäktige 1996-11-20—21
Motion 10/96 om matinköp inom landstinget (v-gruppen) Försörjningsnämnden 1996-09-11
Styrelsen 1996-10-31
Fullmäktige 1996-11-20—21
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Inkomna remisser
Följande handläggning föreslås för inkomna remisser:
Yttrandet avser (yttrande till)
Yttrande senast
Delbetänkandet (SOU 1996:26) Ny kurs i trafik1996-08-30
politiken (Kommunikationsdepartementet)
Betänkandet (SOU 1996:31) Attityder och lagstift- 1996-08-12
ning i samverkan (Länsstyrelsen)

Handläggning
Styrelsen
1996-09-05
Inget yttrande avges

Beslut
Rapporten godkänns.

§ 109

Rapport om Sunderbyprojektet
Dnr 5-96

Förvaltningschefen lämnar följande rapport:
I min förra rapport gav jag styrelsens ledamöter en omfattande lägesbeskrivning inför sommaren 1996. Denna rapport blir därför kort.
Projektering/Byggproduktion

Såväl projektering som byggproduktion framskrider i enlighet med gemensamt
upprättad tidsplan, vilket jag noggrant redogjorde för i föregående rapport.
Landstingsstyrelsen den 29 februari 1996 fattade beslut om utökad sprinkling
av Sunderby sjukhus, för att uppnå största möjliga flexibilitet vid framtida
förändringar av sjukhuset.
Landstingsstyrelsen den 23 maj 1996 informerades om Luleå kommuns planer
på att inte bygga en brandstation i Sunderbyn, vilket medför ett antal åtgärder
på sjukhuset av brandskyddsteknisk karaktär som Luleå kommun helt svarar
för. Kommunen har underrättats om att slutgiltigt besked om eventuella kompletterande åtgärder måste lämnas den 1 juni 1996 utifrån deras ställningstagande i brandstationsfrågan.
Kommunen har påtagit sig projekteringskostnaden för stigarledningar, varför
detta inte är ett hinder för att hålla tidsplanen.
Kommunen ha fått förlängd tid för sitt ställningstagande vad avser själva
bygginvesteringen till utgången av vecka 24 1996, detta medför inget hinder
för att klara tidsplanen.
Utvecklingsfrågor

Mitt arbete med att samordna och organisera utvecklingsarbetet i enlighet
med de riktlinjer jag angav i föregående rapport framskrider planenligt.
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Före semestrarna kommer jag att ha byggt upp en samordnad organisation
mellan de två förvaltningarna på såväl lednings- som verksamhetsnivå. Samtidigt har de utvecklingsprojekt, som jag tidigare redogjort för, kommit igång.
Muntligt tillägg

Vid sammanträdet informerar projektchefen dessutom om de brandskyddsåtgärder Luleå kommun åtagit sig att genomföra.

Beslut
Rapporten godkänns.

§ 110

Delårsrapport januari - april 1996
Dnr 2-96

Ärendebeskrivning
Landstingets verksamhetsplanering ska vara kontinuerlig och sammanhållen.
Den består av målformulering, resursfördelning, uppföljning och utvärdering.
I den årliga landstingsplanen fastställer landstingsfullmäktige mål och resurser för landstinget samt ramar för verksamheterna. I begreppet ramar inryms
såväl krav och riktlinjer som ekonomiska ramar.
Landstingsstyrelsen har landstingsfullmäktiges uppdrag att ansvara för att
verksamheten bedrivs enligt de mål och ramar som landstingsfullmäktige har
bestämt, samt enligt gällande lagar och författningar.
Uppföljningen av de ekonomiska ramarna sker i form av delårsrapporter som
redovisas i juni, oktober och december. Rapporterna innehåller prognoser
över förvaltningarnas ekonomiska resultat i förhållande till budget.
Den första prognosen för året pekar på att koncernens intäkter kommer att
överstiga kostnaderna med 56 mkr. Det är 25 mkr bättre än budgeterat.

Beredningens förslag
Delårsrapporten godkänns.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 111

Avskrivning av
lån till folkhögskolorna
Dnr 842-96

Ärendebeskrivning
Landstinget beviljade åren 1958 - 1974 lån till folkhögskolorna för investeringar och underhåll av byggnader. Folkhögskolorna lämnade inteckningar
som säkerhet för lånen, men de flesta är enligt tidigare beslut återlämnade.
I Landstingsplan 1996 förutsätts att lånen ska nedskrivas. Fullmäktige har
dessutom i direktiven för 1997 lagt fast att landstingets representation i folkhögskolorna (styrelseledamöter och revisorer jämte ersättare) ska upphöra i
och med utgången av 1996.
Lånen ligger idag som långfristiga fordringar utan amorterings- eller räntekrav i landstingets balansräkning enligt nedan:
Folkhögskola

Lån per 1995-12-31 (kr)

Sunderby folkhögskola

6 513 303,68

Kalix folkhögskola

4 046 400,00

Framnäs folkhögskola

4 341 478,84

Pitedalens folkhögskola

1 761 285,22

Tornedalens folkhögskola

3 162 732,00

Malmfältens folkhögskola

2 713 912,50

Samernas folkhögskola

589 286,82

Summa

23 128 399,06

Beredningens förslag
Lånen till folkhögskolorna, 23 128 399,06 kr, avskrivs och återstående inteckningar återlämnas till berörda folkhögskolor.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 112

Förlängning av avtal
med Pite Larm & Teletjänst AB
Dnr 1611-95

Ärendebeskrivning
Förhandlingar om förlängning pågår.

Beredningens förslag
T f landstingsdirektören får i uppdrag att fullfölja förhandlingarna och träffa
avtal om förlängning.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 113

Ändrad finansiering
av MR-utrustning till LuleåBodenförvaltningen
Dnr 149-96

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade den 1 februari 1996 (§ 8) att:
 Luleå-Bodenförvaltningen får anskaffa en MR-utrustning av högfältstyp
till en investeringskostnad av 11,5 mkr.
 Finansieringen av investeringen ska ske genom att Luleå-Bodenförvaltningen inom sin ram för kapitalinventarier avsätter 4,5 mkr, att förvaltningen beviljas ett investeringslån på 4,0 mkr samt att 3,0 mkr anvisas
från anslaget till oförutsedda utgifter.
 Investeringslånet ska återbetalas på 5 år till gällande internränta.
I den fortsatta handläggningen av ärendet har det visat sig att Luleå-Bodenförvaltningen under 1996, och sannolikt även 1997 och 1998, saknar ekonomiska förutsättningar för att avsätta 4,5 mkr och uppta ett investeringslån på
4,0 mkr för investering i en MR-utrustning. Förvaltningens ekonomiska utrymme för investeringar åtgår till att reinvestera i olika slag av utrustning för
att garantera patientsäkerheten.
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Beredningens yttrande och förslag
Det är av stor vikt för drifttagandet av Sunderby sjukhus att uppbyggnaden
av kompetens för handhavande av bl a ny röntgenutrustning sker stegvis.
Röntgenverksamheten i Sunderby sjukhus kommer att vara helt digitaliserad
vilket kräver mycket kompetensuppbyggnad vid tidpunkten nära före och i
samband med flyttningen. Det är därför angeläget att investeringen i MRutrustning sker nu så att kompetensuppbyggnaden för den tekniken i huvudsak är avslutad före flyttningen till Sunderby sjukhus.
Beredningens föreslår styrelsen att fatta följande beslut:
1 Investeringen på 11,5 mkr i en MR-utrustning av högfältstyp, med placering i Luleå-Bodenförvaltningen, får genomföras av Sunderbyförvaltningen.
2 Tidigare beslut om att för ändamålet bevilja Luleå-Bodenförvaltningen
investeringslån på 4,0 mkr upphävs.
3 De 3,0 mkr som för ändamålet tidigare beviljats från anslaget för oförutsedda utgifter överförs från Luleå-Bodenförvaltningen till Sunderbyförvaltningen.
4 För återstående finansiering får Sunderbyförvaltningen använda 8,5 mkr
av eget kapital och ramen för investeringar i inventarier och utrustning till
Sunderby sjukhus.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 114

Yttrande över betänkandet
(SOU 1996:69) Kompetens och kapital om statligt stöd till företag
Dnr 781-96

Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över betänkandet, som avgetts av företagsstödsutredningen. Utredningens uppdrag har varit
att:
 Genomföra en översyn av de statliga stöden inom närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitiken till främst små och medelstora företag.
 Redovisa vilka stöd som finns och beräkna statens kostnader för dem.
 Sammanställa de erfarenheter och kunskaper som finns om stöden och
dess effekter.
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 Överväga sådana förändringar av de nuvarande stöden som behövs för att
stöden bättre ska kunna bidra till ökad uthållig tillväxt.
Betänkandet ska vara departementet tillhanda senast den 22 juli 1996. Eftersom nästa sammanträde med fullmäktige infaller vid en senare tidpunkt är
det styrelsen som avger landstingets yttrande.

Beredningens förslag
Ordföranden får i uppdrag att avge yttrandet.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 115

Dokumentation av
sjukhusverksamheten i Luleå och
Boden
Dnr 836-96

Ärendebeskrivning
1999 samlas sjukhusverksamheten i Luleå och Boden i ett gemensamt sjuhus i
Sunderbyn. Mot den bakgrunden har Kommunal Norrbotten ansökt om projektbidrag för att dokumentera sjukhuset i Boden och dess verksamhet. Behovet av en sådan dokumentation vidimeras av Luleå-Bodenförvaltningen, som
dock menar att den även bör omfatta sjukhusverksamheten i Luleå.

Beredningens förslag
Kommunal Norrbottens ansökan överlämnas till Luleå-Bodenförvaltningen,
som får i uppdrag att genomföra en dokumentation av sjukhusverksamheten i
Luleå och Boden.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 116

Rekommendation om
uppsägning av avtal om
invitrofertilisering
Dnr 851-96

Ärendebeskrivning
Landstingen i norra sjukvårdsregionen har avtal med Regionsykehuset i
Trondheim om invitrofertilisering som gäller t o m utgången av år 1996. Vid
sitt sammanträde den 22 maj 1996 beslutade samverkansnämnden att rekommendera regionlandstingen att säga upp avtalet före den 1 juli 1996. Avtalet
upphör därmed att gälla fr o m den 1 januari 1997.

Beredningens förslag
Med hänvisning till pågående landstingsplanearbete sägs avtalet upp.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 117

Bidrag till musikalverksamhet
Dnr 685-96

Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan har under ett antal år bedrivit musikalverksamhet tillsammans med ett tjugotal vuxna utvecklingsstörda. De har bland annat
turnerat i länet och framträtt i TV.
Landstingets sociala nämnd har tidigare delat på verksamhetsbidraget tillsammans med Kalix kommun. Eftersom kommunen är huvudman efter årsskiftet söktes hela bidraget från kommunen. Kommunen har beviljat verksamhetsbidrag på halva det sökta beloppet.
Studieförbundet Vuxenskolan söker därför verksamhetsbidrag från landstinget
för den resterande delen, 36 000 kr, för 1996.

Beredningens förslag
Framställningen avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 118

Bidrag till kamratstödjande projekt
Dnr 675-96

Ärendebeskrivning
Nykterhetsrörelsen i Norrbotten planerar att starta ett kamratstödjande projekt
som kallas Våga bry sej om. Projektet startar inom Bodens kommun och är
indelat i två faser:
 Start och utbildning av kamratstödjande grupper.
 Sommarläger för barn till missbrukande föräldrar.
Projektets syfte är att öka engagemanget och samverkan för att minska den
totala alkoholkonsumtionen och därmed minska de medicinska, sociala och
ekonomiska skadorna.
IOGT-NTO planerar att genomföra lägret mellan den 29 juli och 16 augusti
1996.
Projektets totala kostnader för 1996 är beräknade till 372 000 kr. Nykterhetsrörelsens egna insats är 125 000 kr. Lägret ska genomföras i samverkan med
Bodens kommun, som kommer att ta en del av kostnaderna. IOGT-NTO
Norrbotten söker högsta möjliga bidrag från landstinget.

Beredningens förslag
Framställningen avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 119

Försäljning av bostadsrätt
i Kalix (Furuhedsvägen 13 D)
Dnr 708-96

Ärendebeskrivning
Bostadsrättslägenhet om 2 rum och kök (68 m2) i HSBs bostadsrättsförening
Blocket, Kalix, har utannonserats till försäljning. Två anbud inkom.

Försörjningsnämndens förslag, § 30-96
Lägenheten säljs till John Lindbäck, Kalix för 15 100 kr.
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Beredningens förslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.

Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.

§ 120

Försäljning av två
villor vid Öjeby vårdcentral
Dnr 707-96

Ärendebeskrivning
Piteåförvaltningen har sagt upp hyresavtalet och flyttat verksamheten (psykiatri) till andra lokaler. Villorna har tidigare utannonserats till försäljning, varefter försörjningsnämnden, § 16-96, beslutat förkasta inkomna anbud.
Härefter har förhandlingar förts med Näringsfastigheter i Öjebyn om försäljning av bägge villorna.
Villorna är byggda 1964. En ombyggnad gjordes 1968. Bruttoarean är
243 m2 per villa. Bokfört värde 30 april 1996 är 21 625 kr per villa, totalt
43 250 kr.

Försörjningsnämndens förslag, § 29-96
Under förutsättning att föreslagen planändring godkänns av Piteå kommun
säljs Öjebyn 144:75 och 144:76 till Näringsfastigheter i Öjebyn (organisationsnummer 969625-8053) för 650 000 kr.

Beredningens förslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.

Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.
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§ 121

Anställning av
sjukhusdirektör i Gällivare
sjukvårdsdistrikt
Dnr 485-96

Ärendebeskrivning
Befattningen har varit utannonserad. T f landstingsdirektören förordar att den
tillsätts med Mona Wilsson.

Beredningens förslag
Mona Wilsson anställs som sjukhusdirektör i Gällivare sjukvårdsdistrikt.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 122

Anställning av chef för
utbildningsförvaltningen
Dnr 874-96

Ärendebeskrivning
Befattningen är vakant. T f landstingsdirektören förordar att den tillsätts med
Stig Andersson. Tanken är att Stig Andersson dessutom ska vara systemledare för landstingets säkerhetsarbete.

Beredningens förslag
Stig Andersson anställs som chef för utbildningsförvaltningen.

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:
 Träffat avtal med Tore Öberg om tillsvidareanställning inom landstinget
samt om förordnande som ekonomidirektör vid landstingets kansli under
tiden 1 juli 1996 t o m 30 juni 2000 (dnr 21-96).
 Träffat tilläggsavtal med Tore Öberg om vikariat som landstingsdirektör
under tiden 1 mars 1996 t o m 30 september 1996 (dnr 21-96).
 Gett landstingsrådet Toivo Hofslagare fullmakt att företräda landstinget
vid ordinarie föreningsstämma med NAB Ekonomisk Förening den 30 maj
1996 (dnr 810-96).
 Beslutat att som humanitärt bistånd skänka överbliven utrustning till sjukhus i Murmansk och Estland (dnr 24-96).
 Träffat tilläggsavtal med Ulf Öhman om fortsatt särskilt visstidsförordnande som chef för Luleå-Boden- och Sunderbyförvaltningarna under tiden 1 mars 1996 t o m 31 augusti 1997 (dnr 21-96).
Landstingsdirektören har förlängt Ingegerd Olofssons förordnande som chef
för utbildningsförvaltningen t o m 30 september 1996 (dnr 21-96).
Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat i ärendena 17 - 19/96 om tillfälliga vikariat för privata vårdgivare m m (dnr 10-96).
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3

Protokoll
Länspensionärsrådet
Tandvårdsnämnden
Piteådirektionen
Primärvårdsnämnden i Luleå
Kulturutskottet

1996-05-20
1996-05-21
1996-05-29
1996-05-29
1996-05-30

4

Övrigt
Hälso- och sjukvårdsdirektören har avgett yttrande till Socialstyrelsen över
rapporten Diabetes för vuxna - kunskapsunderlag för vårdprogram
(dnr 548-96).
Skrivelse från Kalix reumatikerförening om framtidens rehabilitering
(dnr 747-96).
Skrivelse från Svenska Migränförbundet om bättre rehabilitering för migränpatienter (dnr 772-96).
Skrivelse från Iris Sundvall (c) och K-G Lindbäck (c), ledamöter i socialnämnden i Kalix respektive Kalixdirektionen, om framtidens rehabilitering
(dnr 774-96).
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