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§ 102

Val av protokolljusterare
Stefan Tornberg (c) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 103

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter följande ändringar:
 Ärendet ”Samverkansavtal om gemensam IT-infrastruktur mellan landstingen i norra sjukvårdsregionen” utgår.
 Ärendet ”Revisionsrapport om ekonomistyrningen inom landstinget” tillkommer.

§ 104

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 105

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 106

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-00

Landstingsdirektören lämnar följande rapport:

Samordningsgrupp tillsatt
Med anledning av de verksamhetsförändringar som återfinns i Direktiv 2001
har jag tillsatt en samordningsgrupp. Gruppen kommer att arbeta med övergripande samordningsfrågor i ett samlat landstingsperspektiv.
Tjänstemannaberedningen och förvaltningschefsmötet kommer att fortsätta att
fungera som tidigare.
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Förslag till avtal om utvecklingsinsatser
inom vården och omsorgen för åren 2002–2004
Genom den s k försvarsuppgörelsen kommer sammanlagt 8 miljarder kronor
att tillföras vården och omsorgen under perioden 2002 till 2004. Det innebär
en nivåhöjning på 4 miljarder kronor. Av 2000 års ekonomiska vårproposition
framgår att medlen ska ingå i det generella statsbidraget till landsting och
kommuner och fördelas med 70 procent till landstingen och 30 procent till
kommunerna.
Det innebär att den största delen av satsningen avser landstingens hälso- och
sjukvård. Regeringen, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet
har i ett förslag till avtal enats om att med dessa utökade resurser stimulera
utvecklingsinsatser inom primärvård, vård- och omsorg om äldre, psykiatri
samt tillgänglighet och mångfald.
I mitten av juni presenterades avtalsförslaget vid en regional presskonferens i
Norrbotten.
Syftet med avtalet är bl a att öka tillgängligheten för patienter till primärvården och underlätta för de som bor i särskilt boende eller har hemsjukvård att
få medicinsk bedömning av läkare. I kommentarer till avtalsförslaget sägs att
pengarna inte kommer att lösa alla problem i vården, men att det är en god
hjälp.
Avtalet ska följas upp. Uppföljning ska ske på såväl lokal som nationell nivå.
Den lokala uppföljningen ska baseras på en lokal handlingsplan som Norrbottens läns landsting enligt avtalsförslaget ska ta fram under 2001. Handlingsplanen ska utifrån lokala förutsättningar beskriva vilka insatser som planeras
samt vilka resultat som ska uppnås för att fullfölja avtalet. Den lokala handlingsplanen ska redovisas till Socialstyrelsen senast den 31 december 2001.

Projekt finansierade av Hälsooch sjukvårdens Östeuropakommitte
Inom landstinget bedrivs projekt finansierade av Östeuropakommittén (ÖEK).
Riksdagen har beviljat SIDA 40 mkr för finansiering av ÖEK:s projekt. Regeringen har lagt ett utbetalningstak för år 2000 vilket leder till likviditetsbekymmer för ÖEK, som inte kan utbetala projektmedel till projekten.
ÖEK föreslår att projektkostnaderna belastar landstingens likviditet år 2000
för att inte försena projekten. ÖEK skriver skuldebrev på beloppet och medlen
utbetalas till landstinget januari 2001. För vårt landsting är beloppet 2,9 mkr.
Landstinget har begärt att SIDA ska utfärda skuldebrevet, men SIDA kan inte
utfärda skuldebrev utan riksdagens medgivande. SIDA föreslår att de villkorar utbetalningen till ÖEK i januari 2001 så att betalning omedelbart görs till
landstinget, alternativt att SIDA betalar direkt till landstinget.
Jag avser att begära att SIDA betalar direkt till landstinget.
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Uppföljningsträffar baserade
på delårsbokslutet per april 2000
Jag har tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande och ekonomidirektören träffat förvaltningarna, representerade av direktions- och nämndsordförande, förvaltningschef och ekonomichef under tiden 25–31 maj.
De ekonomiska prognoserna, nyckeltalen och verksamhetsstatistiken diskuterades i positiv anda. Alla förvaltningar har vidtagit åtgärder för att komma i
ekonomisk balans, vilket leder till att några förvaltningar kommer att förbättra sitt resultat jämfört med årsprognosen i delårsbokslutet per april. Men
en del har stora bekymmer vilket kan leda till att årsprognosen för landstinget
totalt kan försämras.
Detta förstärker behovet av en ny förvaltningsorganisation som ska förbättra
samverkan och därigenom förbättra både de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultaten.

Efterkalkyler på investeringar
Enligt beslut av landstingsfullmäktige gäller fr o m 15 juni 1999:
 Investeringsstopp för kapitalinventarier. Efter detta datum får endast absolut nödvändiga reinvesteringar i kapitalinventarier beställas och göras.
Undantagna från stoppet är investeringar i kapitalinventarier för Sunderbyprojektet och utlokaliserade verksamheter i Luleå och Boden samt
för sådana inventarieinvesteringar inom vården som godkänns av landstingsstyrelsen.
 Generellt stopp för ny-, till- och ombyggnader av fastigheter med undantag
för utlokaliserade verksamheter i Luleå och Boden samt för sådana ny-,
till- och ombyggnader som godkänns av landstingsstyrelsen efter förslag
från försörjningsnämnden.
Efterkalkyler på investeringar ska alltid återrapporteras till den nivå som godkänt dem. Jag har för avsikt att återkomma till nästa styrelse med en första
rapport.

Rapport från AER-arbetet
I Direktiv 2001 anges att landstingets engagemang i AER ska avvecklas. Därför kommer landstingets AER-arbete att under den resterande delen av 2000
vara inriktat på att avsluta åtagandena i organisationen.
Kommitté C

Den 5–6 juni sammanträdde kommitté C i Florens. Landstingets representanter var Leif Hjalmarsson (s) och Kenneth Backgård (ns). 120 representanter
från totalt 63 regioner från 17 länder deltog. Mötet bestod dels av underkommittéer och arbetsgrupper, dels av plenarsammanträde.
Under ledning av Norrbotten fortsatte arbetet med regionala kommunikationer, jordbruk och landsbygdsutveckling samt turism. På turismområdet rapporterade Leif Hjalmarsson (s) från de samtal som förts med EG-kommissio-nen
om att AER ska ha en stående konsultativ funktion i förhållande till EGkommissionen i turismfrågor. Dessutom påbörjades arbetet i ett nytt nätverk
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för hållbar turism. Nätverket kommer att koordineras av Västerbotten. Vidare
påbörjades arbetet i en ny arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur den
gemensamma jordbrukspolitiken kan reformeras.
Den största frågan på plenarmötet gällde EU:s framtida regionalpolitik. Arbetet med att förändra regionalpolitiken har redan påbörjats inom EU:s institutioner. Under mötet tillsattes en arbetsgrupp som under året ska ta fram ett
förslag på vad AER ska föra fram för synpunkter i denna viktiga fråga, som
bl a gäller hur strukturfondsprogrammen ska bedrivas efter 2006.

FoU/SBU
Enligt Landstingsplan 2000 ska landstingsstyrelsen utfärda riktlinjer för FoUverksamhet samt överväga hur en modell för systematisk kompetensöverföring inom hälso- och sjukvården kan utformas.
Arbetet med förslag till FoU-enhet pågår och beräknas kunna presenteras i
september. Kontakter har bl a tagits med disputerade medarbetare i organisationen samt de nyligen inrättade kliniska lektorerna.
I samband med detta diskuteras även hur en modell för systematisk kompetensöverföring ska se ut. För finansiering av en SBU-informatör för Norrbotten
finns i dagsläget 2 500 kr per månad i form av ett arvode via samverkansnämnden. Diskussioner har förts om omfattning och inriktning av SBUinformatörens insatser. Ett alternativ kan vara att koppla informationsläkaren
till FoU-verksamheten, ett annat att kopplingen görs mot Läkemedelskommittén. I dagsläget är emellertid informationsläkarrollen ofinansierad,
förutom de medel som samverkansnämnden ställer till förfogande.

Plan för kompetensförsörjning
För att säkerställa landstingets långsiktiga kompetensförsörjning har en plan
utarbetats för hur inventering av kompetensbehov och prognosarbete ska genomföras. Långsiktigt kompetensbehov, 5–10 år, ska inventeras två gånger
per år (januari, respektive augusti). Uppgifterna sammanställs i en gemensam
prognos för landstinget. Prognosen kommer att ligga till grund för prioriterade
åtgärder för särskilt svårrekryterade grupper, bl a för påverkan av utbildningsdimensioneringen. Under juni ska prognos inför hösten 2000 sammanställas.
För att kontinuerligt ha en tydlig bild av bemanningsläget på kort sikt ska
uppföljningar genomföras i samband med delårsrapporterna. Nuläge och kortsiktigt bemanningsbehov (ett år) ska redovisas varje kvartal. Svårrekryterade
grupper ska särskilt uppmärksammas (f n läkare, specialistsjuksköterskor,
tandläkare, psykologer och logopeder). I delårsrapporterna ska förvaltningarna också ange i vilken omfattning man beräknar kunna täcka kompetensbehovet med tillfälliga lösningar som vikarier, stafetter och bemanningsföretag.
Första uppföljningen av aktuellt bemanningsläge och kortsiktigt kompetensbehov sker i samband med att övrig verksamhetsstatistik inlämnas 30 juni
2000 och redovisas i delårsrapporten per augusti.
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Socialstyrelsens uppföljning av
landstingets styrformer för kvalitetsutveckling
Under våren 2000 har Socialstyrelsen granskat hur landstinget som vårdgivare tolkat, konkretiserat och påverkats av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 1996:24) vad gäller planering, prioriteringar och styrning av kvalitetsutveckling.
Syftet med granskningen är att resultatet i första hand ska utgöra underlag för
landstingets egna diskussioner i det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet.
Som metod för granskningen har studier av landstingsplaner, förvaltningsplaner, verksamhetsberättelser, direktiv och andra styrdokument samt ett antal
intervjuer med ledande politiker och tjänstemän genomförts.
Resultatredovisningen sker enligt strukturen i SOSFS 1996:24 och sammanfattningsvis sägs att landstinget kommit långt vad gäller uppbyggnad av systematiskt kvalitetsarbete på vårdgivarnivå.
Granskningen visar att landstinget konkretiserat intentionerna i SOSFS
1996:24. Övergripande policy, riktlinjer, nätverk och övriga styrformer för
kvalitetsutvecklingsarbetet finns.
Socialstyrelsen förslag på förbättringar på övergripande nivå finns inom
framför allt områden som uppföljning av kvalitetsarbete, analys för återkoppling samt prioriteringar. Vidare anser Socialstyrelsen att uppföljningen inte
har tydlig koppling till målformuleringar och att erfarenheter från uppföljning
inte vävs in i beslutsprocessen. Resurser för kvalitetsarbete finns inte avsatta i
landstingets budget och kvalitetsfrågor har ingen större plats i den politiska
församlingen. Bilden över hur omfattande samverkan är mellan slutenvård
och primärvård är oklar och behovsbedömning för medarbetarnas kompetens
och kompetensutveckling kan förbättras.
De olika förvaltningarna har delvis valt olika strategier för att konkretisera de
övergripande riktlinjerna och anpassat dem till lokala förutsättningar. Detta
torde vara värdefullt för medinflytande, utveckling och lokalt engagemang,
men det torde försvåra överblick och uppföljning på övergripande nivå.
Mina kommentarer

Socialstyrelsens uppföljning av styrformer för kvalitetsutveckling ger bra information och lägesbeskrivning av kvalitetsutvecklingsarbetet inom hälso- och
sjukvården.
Jag har noterat att ett flertal förbättringsområden är definierade. Det gäller
t ex förbättrad uppföljning av kvalitetsutvecklingsarbetet, förbättrad samverkan mellan slutenvård och primärvård samt förbättrad behovsbedömning för
medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling.

Revision av den gynekologiska
verksamheten i Luleå-Bodenområdet
Det preliminära resultatet av revisionen redovisas muntligt i punktform. En
slutlig rapport kommer att redovisas vid nästa styrelsesammanträde.
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Avveckling av
Försäkringsmedicinskt centrum i Piteå
Enligt Landstingsplan 2000 ska Piteå sjukvårdsförvaltning avveckla Försäkringsmedicinskt centrum (FMC), som startades under 1999.
Från och med 1 maj 2000 har FMC Piteå avvecklats i förvaltningens regi.
Personalen har bildat bolaget FMC AB, som tagit över verksamheten. En
ekonomisk reglering har skett mellan förvaltningen och bolaget.

Uppföljning av vuxenpsykiatrin i Piteå
Piteådirektionen fattade den 22 maj beslut att sammanföra öppenpsykiatrin
och slutenpsykiatrin till en enhet, Vuxenpsykiatrin i Piteå.
En ny verksamhetschef har rekryterats. Den nye chefen börjar formellt sin
anställning den 1 september men har redan engagerats i det pågående projektarbetet inom öppenpsykiatrin; ett projekt som initierades efter beslutet i direktionen i september 1999 om att tillfälligt dela upp vuxenpsykiatrin. Projektet avslutas med en rapport till direktionen den 30 juni.
Den nye verksamhetschefen kommer att med projektrapporten som underlag
ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av vuxenpsykiatrin i Piteå enligt riktlinjerna i Landstingsplan 2000.

Revisionsrapporter
Omständigheter kring en personalfest

Revisorerna har granskat omständigheterna kring en gemensam personalfest
som arrangerades av Primärvården i Luleå och Boden i februari 2000. Revisorerna uppmärksammar följande områden:
 Den formella beslutsgången: Den dåvarande driftschefen på Länsservice
har överskridit sina befogenheter, vilket resulterat i fråntagande av delegationsrätt. Revisorerna anser att delegationsreglementet är otydligt i vissa
delar, vilket kan leda till misstolkningar och omedvetna eller medvetna fel.
 Bristande rutiner för arbetsorder och intern fakturering.
 Kostnader för festen och fördelning av kostnaderna mellan olika förvaltningar: Revisorerna anser att kostnaderna är höga och efterlyser någon
form av norm för hur stor landstingets subvention av personalfester högst
får vara.
Mina kommentarer

Både beställare och leverantör har ett ansvar när det gäller att handskas med
landstingets medel. I och med den nya förvaltningsorganisationen ska detta
ytterligare tydliggöras.
Kostnaderna för personalfester får inte överstiga skattelagstiftningens regler.
Ansvarsutövning Gällivaredirektionen

Landstingets revisorer har gett Komrev i uppdrag att granska Gällivare sjukvårdsdirektions ansvarsutövning vad gäller styrning, uppföljning och kontroll
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av verksamheten. Resultatet redovisas i en rapport som tillställts direktionen
och för kännedom även landstingsstyrelsen.
I rapporten nämns bl a att förvaltningsplanen har hög kvalitet med tydliga mål
och uppdrag, men att ledamöterna efterfrågar mer delaktighet i beredningsförfarandet. Den ekonomiska uppföljningen och styrningen har brister och involverar inte direktionen tillräckligt snabbt och omfattande.
Sammanfattningsvis uppfattas de redovisade problemen vara generella i politiskt styrda organisationer och revisorerna bedömer att rapporten ger värdefulla synpunkter i pågående diskussioner om landstingets politiska organisation och förvaltningsorganisation.

Motioner under beredning
Följande motioner är under beredning:
Motion (motionär)
Motion 5/00 om utvecklade möjligheter att bedriva verksamhet på inom landstinget (v-gruppen)
Motion 6/00 om strategi för utvecklad användning av IT
(v-gruppen)
Motion 7/00 om den demokratiska processen vid fullmäktigedebatterna (m-gruppen)

Handläggning
Styrelsen 2000-09-28
Fullmäktige 2000-10-12
Styrelsen 2000-09-28
Fullmäktige 2000-10-12
Styrelsen 2000-09-28
Fullmäktige 2000-10-12

Remissyttranden
Följande handläggning föreslås för inkomna remisser:
Yttrandet avser (yttrande till)
Rapporten Energin och framtiden i Norrbotten (Länsstyrelsen)
Socialstyrelsens rapport om biobanker i
hälso- och sjukvården m m (Socialdepartementet)
Betänkandet (SOU 2000:1) En uthållig demokrati (Justitiedepartementet)

Senast
2000-09-15

Handläggning
Styrelsen 2000-08-31

2000-10-15

Styrelsen 2000-09-28
Fullmäktige 2000-10-12

2000-12-31

Styrelsen 2000-11-09
Fullmäktige 2000-11-28--29

Beslut
Rapporten godkänns.
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§ 107

Delegering av beslutanderätt
inom nya ansvarsområden
Dnr 526-00

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har beslutat att ansvaret för följande områden ska
överföras från försörjningsnämnden till landstingsstyrelsen fr o m 1 juli 2000:
 Inköpsverksamhet, materialförsörjning och hjälpmedelsverksamhet.
 Förvaltning av viss teknik (drift och tekniskt underhåll av informationsoch kommunikationsteknik samt medicinsk teknik).
Samtidigt har fullmäktige bemyndigat styrelsen att göra erforderliga organisatoriska och budgetmässiga justeringar. Det som omedelbart behöver regleras
är delegering av beslutanderätt inom de nya ansvarsområdena.

Beredningens förslag
1 Landstingsdirektören ges fr o m 1 juli 2000 samma beslutanderätt inom de
aktuella områdena som försörjningsdirektören har t o m 30 juni 2000.
2 Landstingsdirektören får delegera beslutsrätten vidare till annan anställd i
landstinget.

Beslut
Styrelsens förslag bifalls.

§ 108

Landstingets ägardirektiv för
North Sweden European Office
Dnr 149-00

Ärendebeskrivning
Landstinget har beslutat att medverka i fortsättningen av projektet North
Sweden European Office. Verksamhetsinriktning och huvudsakliga arbetsuppgifter beskrivs i den projektbeskrivning som låg till grund för beslutet och
utgör de gemensamma ägardirektiv som bestämmer huvudinriktningen för
verksamheten. Landstinget har liksom övriga huvudmän möjlighet att föra
fram kompletterande ägardirektiv vid det ägarsamråd som äger rum den 31
augusti 2000.
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Beredningens förslag
Landstinget för fram följande kompletterande ägardirektiv vid ägarsamrådet:
Krav och riktlinjer
Program- och projektbevakning

Verksamheten ska genom bevakning, information, regional samordning och
annat stöd verka för ökat ekonomiskt stöd från EU till transnationella projekt
som regionen medverkar. Prioriteringar ska göras utifrån regionens tillväxtavtal.
Program- och projektbevakningen ska även omfatta folkhälsa samt hälso- och
sjukvård.
Kompetens- och strategiutveckling

North Sweden European Office ska verka för att höja medvetande- och kompetensnivån bland politiker och tjänstemän i EU-frågor. I uppdraget ska även
ingå att förmedla information som kan vara av betydelse för strategiutvecklingen i regionen.
Intressebevakning

North Sweden European Office ska:
 I ett tidigt skede förmedla information om betydelsefulla beslutsprocesser i
EU-organ.
 Bistå regionens representanter vid kontakter med EU-organ.
 Verka för ett ökat deltagande från regionen i arbetsgrupper och beslutsfora
på Europanivå.
En viktig del av intressebevakningsuppdraget ska vara att göra bedömningar
av vad som är viktigt att bevaka för regionens räkning. Till de frågor som
uppenbart är av stor betydelse för regionen hör:
 EU:s framtida regionalpolitik.
 De politiska nivåernas roller.
 Nordlig dimension.
 Transeuropeiska nätverk (TEN).
Dessutom ska folkhälsa och hälso- och sjukvård vara ett prioriterat område
för intressebevakningen.

Beslut
Styrelsens förslag bifalls.
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§ 109

Nationella riktlinjer för strokesjukvård
Dnr 527-00

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har utarbetat nationella riktlinjer för god medicinsk praxis för
strokesjukvård. Avsikten är att stärka patienternas möjligheter att få likvärdig, kunskapsbaserad vård i alla delar av landet.
De nationella riktlinjerna fokuseras på organisation av strokevården i såväl
det akuta skedet som i efterförloppet, d v s på en väl fungerande vårdkedja.
Riktlinjerna innehåller dessutom rekommendationer till adekvata och effektiva
vårdinsatser, krav på uppföljning och en del ekonomiska aspekter på strokesjukvården.
Inom landstingets strokesjukvård är flertalet krav redan tillgodosedda. Andra
kan betecknas som inriktningskrav och bör kunna tillämpas inom loppet av
två år.
Landstingsfullmäktige har uppdragit åt landstingsstyrelsen att godkänna nationella riktlinjer.

Beredningens förslag
1 Riktlinjerna antas som underlag för vårdprogram.
2 Vårdprogrammet ska anpassas till lokala förutsättningar och hänsyn ska
tas till landstingets resursmässiga och organisatoriska förutsättningar att
uppfylla en god vårdstandard för strokesjukvården i länet.

Beslut
Styrelsens förslag bifalls.

§ 110

Bidrag till Sveriges
ögonläkarförenings höstmöte 2000
Dnr 261-00

Ärendebeskrivning
Sveriges ögonläkarförening kommer att arrangera sitt höstmöte i Luleå den
23–26 augusti 2000. Mötet kommer att hållas på Nordkalottcenter. Omkring
200–250 ögonläkare beräknas delta. Samtliga deltagare kommer att beredas
möjlighet att besöka Sunderby sjukhus.
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Mötet förväntas få fyra huvudsponsorer. Vid senaste årsmötet i Västerås var
landstinget en av huvudsponsorerna. Sveriges ögonläkarförening önskar motsvarande stöd från Norrbottens läns landsting.

Beredningens förslag
1 Bidrag beviljas med 50 tkr.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Styrelsens förslag bifalls.

§ 111

Försäljning av
fritidshuset Gläntan i Piteå
Dnr 495-00

Ärendebeskrivning
Fritidshuset Gläntan har via mäklare utannonserats till försäljning. Gläntan
ligger naturskönt vid Piteå havsbad. Markarealen är 66 471 m2, fastigheten i
ett plan 450 m2 och friliggande förrådsbyggnad ca 25 m2.
Förhandlingar har förts med tre intressenter. En är Piteå kommun, som dock
inte lämnat högsta budet.
Med tanke på dels historiken kring Gläntan (byggt på 60-talet av patienter
och personal från Furunäsets sjukhus), dels att personer från omsorgsverksamheten ur rekreationssynpunkt fortsättningsvis ska kunna nyttja fritidshuset, anses kommunen som lämpligaste köpare.

Försörjningsnämndens förslag, § 35-00
Fritidshuset Gläntan säljs till Piteå kommun för 1,1 mkr och återköps-klausul
tecknas.

Beredningens förslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.
Yrkande 1

Yvonne Stålnacke (s), Harry Nyström (v) och Lars Wikström (kd):
 Förslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m) och Stefan Tornberg (c):
 Förslaget avslås.

13

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 28 JUNI 2000

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner yrkande 1 antaget.

Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.
Särskilt yttrande

Av Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m), Stefan Tornberg (c) och Els
Jakobsson (fp):
Vi anser att Piteå kommun ska betala lika mycket som det högsta budet som
finns på fastigheten. Om Piteå kommun skulle utnyttja sin förköpsrätt skulle
detta innebära detsamma, nämligen att de får betala samma som det högsta
budet.
Landstinget ska genomföra många besparingar som är mycket smärtsamma
och kommer att beröra många områden. Att då i dagsläget efterskänka Piteå
kommun en summa mellan kommunens bud och högsta budet är inte riktigt.

§ 112

Ombyggnad för
tandvård vid Pajala vårdcentral
Dnr 494-00

Ärendebeskrivning
Tandvården hyr idag lokaler av Pajalabostäder AB, ca 337 m2. Då tandvården
avser att koncentrera sin verksamhet från byarna kring Pajala till Pajala centrum blir de nuvarande lokalerna för små. Lokalerna är inte heller handikappanpassade. Hyresavtalet med Pajalabostäder har sagts upp till den
31 december 2000.
Inom vårdcentralen finns tomställda lokaler sen 1998 som uppfyller tandvårdens utökade ytbehov, ca 500 m2. Närheten till sjukvården ses också som en
stor fördel. Länsservice Fastigheter har därför föreslagit att lokalerna byggs
om och anpassas för tandvårdsverksamhet. Kostnaden beräknas till 2,9 mkr,
varav 2,5 mkr är investering och 0,4 mkr är erforderliga underhållsarbeten
(ytskiktsarbeten), som ej utförts då det inte funnits hyresgäster. Hyresavtal
tecknas med tandvården då den slutliga produktionskostnaden är känd.
Avskrivningstiden beräknas till 30 år. Efter ombyggnad och hemtagning till
egna lokaler beräknas landstingets kostnader minska med netto 234 tkr. Enligt
uppgift från tandvården beräknas inte flyttningen till vårdcentralen ha någon
resultatpåverkan för förvaltningen.
Landstingsfullmäktige har avsatt en ram på 28 mkr för ny-, till- och ombyggnationer att fördelas av landstingsstyrelsen. Ramen är upparbetad till ungefär
detta belopp. Om projektet ska genomföras måste finansiering ske via anslaget för oförutsedda utgifter.
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Försörjningsnämndens förslag, § 31-00
Under förutsättning av en besparing totalt för koncernen avsätts 2,5 mkr avsätts för ombyggnad av sjukvårdslokaler till tandvård inom Pajala vårdcentral.

Beredningens förslag
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 113

Revisionsrapport om
ekonomistyrningen inom landstinget
Dnr 531-00

Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har uppmärksammat att prognoserna i delårsrapporten
per april pekar på kraftiga budgetöverskridanden. De har därför gett Komrev
i uppdrag att granska landstingsstyrelsens och direktionernas styrning och
uppföljning av ekonomin. Granskningen, som främst har inriktats mot direktionen för Sunderby sjukhus, sammanfattas i rapporten Ekonomistyrningen
inom NLL - direktionerna.
Revisorerna konstaterar sammanfattningsvis:
 De regelverk som gäller inom ekonomistyrningen går främst att finna i
Landstingets gemensamma regler och i Landstingsplan 2000. Av dessa
dokument framgår mycket entydigt kravet att de resurser fullmäktige tilldelat inte får överskridas. För landstinget som helhet finns dessutom ett
lagkrav om att ha en budget i balans.
 Vi kan konstatera att direktionerna inte lever upp till sitt ansvar att hålla
verksamheten inom beslutade budgetramar. Även styrelsen brister i sitt ansvar vad gäller den övergripande styrningen.
 Vårt intryck är att direktionerna, men även styrelsen, mer eller mindre accepterar de prognostiserade underskotten. Vi saknar konkreta politiska beslut för att bringa kostnader och intäkter i balans. Vi ser också en mer eller
mindre medveten underbudgetering av kostnaderna för bl a riks- och regionsjukvård – ett förhållande som vi påpekat tidigare.
 Vid revisionens förra studie av landstingets ekonomistyrning som gällde
för 1999, konstaterade vi att de åtgärder som vidtas för att nedbringa underskotten ofta tar sikte på långsiktig balans, men inte ger tillräckliga effekter innevarande år. När detta förhållande kvarstår år efter år, måste gi-
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vetvis kraftfulla åtgärder vidtas för att bringa landstingets ekonomi i omedelbar balans.
 Insikt finns om att landstingets ekonomi är allvarligt hotad, vilket framgår
av såväl utredningen Utmaningen som landstingets ansökan om stöd för att
klara balanskravet som tillställts kommundelegationen. Vad som nu krävs
är snabba och tydliga politiska beslut som ger såväl kort- som långsiktiga
effekter.

Beredningens yttrande och förslag
Under 1999 fattade fullmäktige på styrelsens initiativ beslut om ett antal åtgärder för att på kort sikt förbättra ekonomin. Styrelsen har också ålagt direktioner och primärvårdsnämnder att gemensamt planera verksamheten inför
sommaren 2000 och 2001. Vidare har styrelsen med anledning av en tidigare
revisionsrapport beslutat att rutinerna för uppföljning av ekonomi och verksamhet ska skärpas. Detta har också skett i arbetet med den första delårsrapporten för året.
På styrelsens initiativ har fullmäktige också fattat beslut om projektet Utmaningen och nyligen också om ett kraftfullt sparpaket som syftar till att få en
ekonomi i balans år 2002. I paketet ingår såväl ändrad politiker- som förvaltningsorganisation för att möjliggöra en effektivare styrning där koncernnytta,
gemensamma värderingar, resultatorientering och god förmåga till snabba och
ändamålsenliga förändringar ska vara ledstjärnor.
Det pågår således en rad aktiviteter för att bringa ekonomin i balans. Aktiviteterna ger dock inte full effekt förrän år 2002. Beredningen föreslår därför
landstingsstyrelsen att fatta följande beslut:
Förvaltningarna ska i delårsbokslutet per augusti redovisa konkreta och prissatta åtgärder för att få sina budgetar i balans.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
inom Sunderbyprojektet
Enligt särskild förteckning (dnr 6-00).

2

Övriga delegationsbeslut
Ordföranden har gett sjukhusdirektör Tore Öberg fullmakt att underteckna
delgivning till mål T 655-00 vid Luleå tingsrätt (dnr 510-00).
Landstingsdirektören har träffat tilläggsavtal med sjukhusdirektör Hans Rönnquist, Kalix, om förordnande som t f sjukhusdirektör i Piteå under tiden 1
juni 2000 t o m 30 september 2000 (dnr 21-00).
Personaldirektören har:
 Tvisteförhandlat med Kommunal Norrbotten om tillsvidareanställning av
två projektanställda, varvid överenskommelse träffats (dnr 13-00).
 Tvisteförhandlat med Kommunal Norrbotten om anställning av ambulanssjukvårdare, varvid överenskommelse ej träffats (dnr 13-00).
 Antagit Landstingsförbundets rekommendation, cirkulär F 00:4, punkt 1
om bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor m m
(dnr 514-00).
 Tvisteförhandlat med Vårdförbundet om skriftlig erinran till en anställd
vid Sunderby sjukhus, varvid enighet inte uppnåtts (dnr 13-00).

3

Protokoll
Gällivaredirektionen
Kalixdirektionen

2000-05-18
2000-06-08
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4

Övrigt
Förteckning över av regeringen förordnade ledamöter och ersättare i övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet Mål 1 Norra Norrland
(dnr 455-00).
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