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§ 150

Val av protokolljusterare
Maria Salmgren (m) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 151

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

§ 152

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 153

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.
Ordföranden meddelar dessutom att det planerade sammanträdet den 14 december 2000 är flyttat till den 6 december, med början kl 12.30.

§ 154

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-00

Landstingsdirektören lämnar följande rapport:

Placering av likvida medel
Landstingsfullmäktige har bl a fastställt att likvida medel ska placeras så att
högsta möjliga avkastning uppnås med så lågt risktagande som möjligt. Generellt gäller att säkerhetsaspekten har stor vikt och ska vara vägledande vid val
av placeringsalternativ.
Det främsta syftet med placering av likvida medel är att reservera medel för
framtida pensionsutbetalningar för att minska kostnaden för landstingets
pensionsåtagande.
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En finansrapport innehållande information om det övergripande finansiella
läget ska lämnas till landstingsstyrelsen fyra gånger per år
Förvaltare

Landstinget anlitar två förvaltare; Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och
Föreningssparbanken AB. Sedan hösten 1999 har landstinget endast medel
placerade hos Alfred Berg Kapitalförvaltning, enligt avtal som sträcker sig till
30 juni 2001.

Portföljen hos Alfred Berg
Sedan juli 1997 har Alfred Berg Kapitalförvaltning haft i uppdrag att köpa
och förvalta aktier och värdepapper med långa löptider. Avkastningen har
stadigt gått uppåt, men har haft tillfälliga nedgångar när den övriga marknaden reagerat negativt.
Utländska aktier

Under mars 2000 har Alfred Berg sålt ut en del av de svenska aktierna och
istället gjort placeringar i utländska aktier via en global aktiefond.
Korta löptider

Under 2000 har Alfred Berg även gjort placeringar i värdepapper med kort
löptid till skillnad mot tidigare då man endast gjorde placeringar med långa
löptider.
Avkastning

Alfred Bergs portfölj har sedan augusti 1997 till september 2000 ökat i marknadsvärde från 650 mkr till 956 mkr. I det följande jämförs avkastningen med
ett vägt index mellan Findatas avkastningsindex (svenska aktier), OMRXBond/OMRX-Tbill (värdepapper) samt MSCI Net Mod (utländska aktiefonder)
Avkastningen 2000 t o m 30 september

Avkastning i procent

7
6
5

6,39

5,5

4

4,85

4,71
3,94

3

3,28
2,79

2
1

1,26

0
Totalt

Sv
värdepapper
Alfred Berg

Sv aktier

Utl
aktiefonder

Index

Alfred Bergs portfölj har under perioden januari–september 2000 ökat med
6,39 procent, vilket är högre än det vägda indexet 5,5 procent.
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På grund av den svenska börsens nedgång under september har avkastningen
på aktier minskat med 7,54 procentenheter sedan förra rapporteringen. Samtidigt har värdet på våra orealiserade vinster minskat från 78 mkr till 55 mkr.
Ackumulerad avkastning för svenska och utländska aktier samt
svenska räntebärande värdepapper från 9708 till 0009

Avkastning i procent
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Alfred Bergs ackumulerade avkastning från starten i augusti 1997 är
45,21 procent, vilket är högre än det vägda indexet som är 41,48 procent.

Totalportföljen
Andelar och medellöptid

Tabellen nedan visar hela portföljens marknadsvärde per 30 september 2000
samt fördelningen mellan räntebärande värdepapper och aktier.
Förvaltare
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
TOTALT
Enligt placeringsreglerna

Marknadsvärde (mkr)

Andel Sv rän- Andel Sv
tebärande (%) aktier (%)

956
956

Andel Utl
aktier (%)

Medellöptid (år)

71
71

21
21

8
8

2,45
2,45

100

40

12

<5

Enligt placeringsreglerna får maximalt 40 procent placeras i svenska aktier
och maximalt 12 procent i utländska aktiefonder. Av tabellen framgår att
svenska aktier utgör 21 procent och utländska aktiefonder utgör 8 procent;
placeringsreglerna följs alltså. Medellöptiden, som enligt placeringsreglerna
får vara maximalt fem år, är 2,45 år. Även detta ligger klart inom placeringsreglerna.

Prognos för 2001
Sedan direktiven 2001 togs i landstingsfullmäktige i juni 2000 har nya uppgifter framkommit på intäktssidan.
Följande uppräkningsfaktorer användes i direktiven respektive beräknas av
regeringen och Landstingsförbundet (procent):
1999

2000

5

2001

2002

2003
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Skatteunderlag i direktiven
Skatteunderlag enl budgetprop
Skatteunderlag enl Landstingsförbundet

5,20

6,40
6,04
6,50

5,70

4,60
5,12
6,00

4,10
3,89
4,60

4,10
6,82
7,00

Ökningen av skatteunderlaget 1999 påverkar skatteintäkterna positivt med ca
15 mkr på lång sikt. Ökningen 2001 och 2003 beror främst på regelförändringar avseende egenavgifter, grundavdrag, bilersättning samt skatteplikt för
pensioner. Dessa förändringar ska enligt finansieringsprincipen inte påverka
landstingets intäkter och regleras därför genom förändrade generella statsbidrag.
Kostnadsutjämningen ökar jämfört med direktiven beroende på att en större
andel vårdtunga grupper samt mixen av individer gör att bidraget per invånare ökar.
Momsavgiften beräknas enligt Riksskatteverkets beslut, vilket innebär en höjning med 17 procent jämfört med år 2000. Detta beslut har Landstingsförbundet samt vårt landsting m fl överklagat.
Nedan framgår förändringen av intäkterna (mkr) jämfört med direktiv 2001,
skatteintäkterna beräknas enligt Landstingsförbundets prognos. Om regeringens prognos används minskar skatteintäkterna med 40 mkr.
2001
72
-25
27
-37
37

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Kostnadsutjämning
Momsavgift
Summa förändring jämfört med
direktiv 2001

2002
86
-24
27
-38
51

2003
180
-111
27
-40
56

Årsprognos för Sunderby sjukhus
Sunderby sjukhus årsprognos för år 2000 är per september -75 mkr, vilket är
en försämring med 5 mkr jämfört med prognosen i augusti. Den tidigare prognosen var för positiv, beroende på svårigheten att beräkna utfallet av sommaravtalen.
Underskottet består av fyra större poster: uppstartkostnader, riks- och regionsjukvård, jour och övertid för läkare och övrig personal samt överkostnader
för inhyrd personal.
Utöver detta finns poster som är tvistiga/osäkra:
 Kostnader för arkivet Norrbottens Minne. Fordran från arkivet är 7,6 mkr,
medan Sunderbyn har reserverat 2 mkr. Hos landstingsstyrelsen finns 1,5
mkr avseende hyra för detta ändamål. Resterande 4,1 mkr är ofinansierat.
 Kostnader för serviceavtal avseende medicinteknisk utrustning. Sunderby
sjukhus har avsatt 11 mkr för ändamålet.

Investeringskalkyler
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 1999 om investeringsstopp förutom för
vissa objekt som godkänns av landstingsstyrelsen.
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Från landstingsstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter har två objekt på
3,7 mkr godkänts sedan införandet av investeringsstopp:
 Ombyggnad m m för MR-utrustning vid Gällivare sjukhus 2,5 mkr. Per
september är 2,3 mkr upparbetat och projektet beräknas avslutas under
oktober 2000.
 Reservkraft till ledningscentral vid Landstingshuset 1,2 mkr. Projektet är
avslutat. Kostnaden blev 2,2 mkr och ett statsbidrag på 1,0 mkr erhölls.
Från landstingsstyrelsens investeringsram har sedan införandet av investeringsstopp 9 projekt godkänts:
 Ombyggnad av äldreboende vid Arvidsjaurs vårdcentral (15 mkr). Kalkylen för projektet är 14,2 mkr, varav 9,5 mkr är upparbetet t o m september. Projektet beräknas avslutas vid årsskiftet.
 Tankanläggningar för flytande oxygen vid Piteå, Kalix och Kiruna sjukhus
(3 mkr). Anläggningen vid Piteå sjukhus beräknades kosta 850 tkr och utfallet blev 851 tkr. Vid Kiruna sjukhus beräknas tanken kosta 950 tkr,
varav 139 tkr är upparbetat t o m september. Anläggningen vid Kalix
sjukhus är inte påbörjad.
 Ombyggnad för arkivlokaler vid Björkskatans arkiv etapp 2 (4 mkr). Kalkylen är på 3,5 mkr varav 2,9 mkr är upparbetat t o m september. Projektet beräknas avslutas vid årsskiftet.
 Isolering av ridhus vid Grans naturbruksskola (1,3 mkr). T o m september
är 1,0 mkr upparbetat. Projektet beräknas avslutas vid årsskiftet.
 Nybyggnad av sopanläggning vid Arjeplogs vårdcentral (0,2 mkr). Projektet beräknas avslutas vid årsskiftet.
 Vattenbrukshus vid Kalix naturbruksskola (8 mkr). Kalkylen är på
13 mkr, varav 7,7 mkr är upparbetet t o m september. Statsbidrag beräknas till 5 mkr.
Godkända ombyggnationer som finansieras av respektive förvaltning:
 Ombyggnad av Öjeby vårdcentral (1,2 mkr). Ej påbörjat.
 Ombyggnad av reception vid Rehabiliteringsenheten, Primärvården Luleå
(0,07 mkr). Ej påbörjat.
 Ombyggnad av rum för läkarexpedition vid Hertsöns vårdcentral
(0,06 mkr). Ej påbörjat.

Doctum blir en del av universitetet
Luleå tekniska universitet är berett att ta över Doctums verksamhet. En muntlig överenskommelse om detta är träffad mellan universitetsledningen och Stig
Andersson, som har mitt uppdrag att genomföra förändringen enligt direktiv
till Landstingsplan 2001.
Övertagandet sker så fort det är möjligt, dock senast fr o m 1 januari 2001.
Verksamheten ska behålla namnet Doctum och bedriva och utveckla uppdragsutbildning inom samtliga områden där universitetet idag är verksamt.
Doctum får därmed ett större uppdrag än vad som gäller inom landstinget.
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Verksamheten ska bedrivas som en egen enhet inom Institutionen för hälsovetenskap. Arbetet går nu vidare med att ta fram ett avtal som reglerar övertagandet och som sedan ska godkännas av landstingsstyrelsen.

Pågående aktiviteter på lasarettsområdet i Boden
Avveckling och rivning

Byggnaderna 104 och 106, gamla observationsflyglarna på totalt ca 5000 m2,
har rivits under 1999 till en totalkostnad av ca 2,2 mkr.
För närvarande pågår rivning av byggnaderna 101, 115 och 119 (”gamla garnis”), kök och matsalsbyggnaden och ortopedbarack. I rivningsentreprenaden
ingår en option på att riva byggnad 109 (gamla vuxenpsykiatrin). Totalt kostar dessa rivningar av ca 20 000 m2 ca 11 mkr.
Förberedelser pågår för att kallställa centralbyggnad 120, ca 40 000 m2, inför
vintern för att uppnå en driftskostnadsbesparing som beräknas till ca 4 mkr.
Förfrågningsunderlag för rivningen ska arbetas fram och upphandling beräknas kunna ske under våren, så att rivningen kan påbörjas sommaren 2001.
Utveckling

I samband med de pågående rivningarna så undersöker vi möjligheterna att
tillsammans med lokala idrottsföreningar anlägga en streetbasketplan och en
beachvollyplan på de frilagda grönytorna.
Byggnad 111 (lungkliniken) ska byggas om för ca 10 mkr för att inrymma
psykiatri i tre av byggnadens fem plan. För övriga 1 500 m2 i byggnaden arbetar vi med olika alternativa hyresgästalternativ.
Vi arbetar aktivt med byggnad 122 och 127 (patolog och hudklinik) för att ta
fram skiss- och hyresförslag till olika intresserade företag inom främst dataoch telebranschen.
För byggnaderna 112 och 121 (gamla långvården) utreder vi möjligheter att
inrymma ett fysiologiskt testcenter och att skapa och utveckla utbildningslokaler som kan nyttjas av Institutionen för hälsovetenskap eller andra utbildare.
Vi arbetar också med att låta BEAB få överta panncentralen i enlighet med
gällande avtal, mot att landstinget kostnadsfritt får separerade matningar för
el och fjärrvärme till kvarvarande fastigheter.
För byggnad 129 (administrationsbyggnaden) pågår initiala utredningar för
att utveckla och anpassa lokalerna för administration/kontor för landstingets
verksamheter; här avvaktas beslut om ny organisation.
Vi ser också över möjligheterna att friställa centrala försörjningssystem som
gas, tryckluft och värme för att kunna friställa fastigheter som ska vara kvar
och utvecklas. Det innebär bland annat att vissa styrsystem och undercentraler behöver byggas om.
Centralköket hyrs idag av en lokal entreprenör som serverar mat och fika i
matsalen. Entreprenören har även option på att utveckla sin verksamhet, vilket då skulle ge oss ökade intäkter.
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Skogsfastigheterna
Buddbyn 9:5 och Råneå Sundsnäs 1:6 mfl.
Fastigheten Buddbyn 9:5 i Bodens kommun, f d Holmforshemmet, består av
ca 113 hektar. Fastigheten Råneå-Sundsnäs 1:6 m fl, består av sammanlagt
ca 427 har, varav 420 sammanhängande.
Värdering av fastigheterna pågår och när underlag är klart kommer fastigheten Buddbyn 9:5 att lämnas ut för försäljning genom mäklare, alternativt anbudsförfarande. För fastigheten Råneå-Sundsnäs kommer samråd att ske med
kultur- och utbildningsförvaltningen innan förslag till åtgärd är klart.

Sjunet
Landstinget är nu fullvärdig medlem i Sjunet – ett samverkansprojekt med
nationell inriktning för gemensam datakommunikation mellan landsting. Vår
MT-chef Anders Lindberg är involverad i arbetet med att skapa en gemensam
IT-infrastruktur för norrlandstingen och representerar också dessa i Sjunets
nya ledningsgrupp.

Rekrytering av utländsk vårdpersonal
De fyra norrlandstingen kommer att göra en gemensam satsning på rekrytering av sjukvårdspersonal från Tyskland. Arbetslösheten är störst bland sjuksköterskor (13 000) och läkare (10 000), men även tandläkare och paramedicinska grupper har hög arbetslöshet i vissa regioner.
Den 18–19 november genomförs en vårdyrkesmässa vid Nordiska ambassaden i Berlin. Mässan är resultatet av ett samarbete mellan tyska och svenska
arbetsmarknadsverket och Landstingsförbundet. Norrbottens läns landsting
kommer att delta tillsammans med övriga norrlandsting. Inför Berlin-dagarna
kommer respektive förvaltning få i uppdrag att sammanställa konkreta arbetserbjudanden, som sedan annonseras i tysk fackpress. Arbetsmarknadsverket
upphandlar f n språkutbildningar runt om i Sverige, där arbetsgivare kommer
att kunna avropa platser för personal som anställs från Tyskland.

Förändringen av kvinnosjukvården
Sunderby sjukhus har tagit stafettpinnen när det gäller överföringen av BB-,
förlossnings- och gynekologiverksamheten från Kalix och Piteå sjukhus till
Sunderbyn. Arbetet sker i ett särskilt projekt som organiseras med en styrgrupp under ledning av Tore Öberg och en projektgrupp med representanter
från alla tre sjukhusen. Projektgruppen kommer att fokusera på fem områden;
förlossning/BB, gynekologi, lokaler, rekrytering och information.
Motsvarande arbete har påbörjats för överföringen från Kiruna sjukhus till
Gällivare sjukhus.

Uppföljning av sommarförmåner
Under sommaren har sjukvårdsförvaltningarna haft brist på främst läkare och
sjuksköterskor. Stängningar och reduktion av verksamheten har tillsammans
med minimibemanning varit nödvändig i stor utsträckning. För att förbättra
situationen infördes i år, i likhet med förra året, särskilda åtgärder i form av
så kallade sommarförmåner vilket innebar möjlighet till extra kompensation
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till vårdpersonal som på arbetsgivarens initiativ flyttade på sin semester eller
tjänstgjorde extra arbetspass.
En uppföljning har gjorts och den visar att den totala kostnaden för sommarförmånerna t o m september uppgick till 3,381 tkr. Uppföljningen visar också
att förvaltningarna i varierande grad använt sig av möjligheten till sommarförmåner.
Kostnad för sommarförmåner t o m september:
Förvaltning
Total kostnad (kr) Andel (%)

Total kostnad
per anställd (kr)*
Sunderby sjukhus
1 782 829
52,7
1 489
Primärvården, Luleå
98 400
2,9
589
Primärvården, Boden
18 400
0,5
283
Gällivare sjukvård
330 400
9,8
633
Kiruna sjukvård
392 174
11,6
1 371
Piteå sjukvård
463 700
13,7
505
Kalix sjukvård
295 166
8,7
662
* Kostnad i förhållande till antal tillsvidareanställda undersköterskor och sjuksköterskor.

Vissa förvaltningar har även beviljat extra semesterdagar till vårdpersonal
som på arbetsgivarens initiativ flyttat på sin fastställda semester för att lösa
bemanningssituationen.
Beviljade semesterdagar utöver avtal t o m augusti:
Förvaltning
Antal beviljade semesterdagar
Sunderby sjukhus
155
Primärvården Luleå
5
Kiruna sjukvård
1
Piteå sjukvård
6

Samordning av hälso- och
sjukvården sommaren 2001
I direktiven för 2001 har förvaltningarna i uppdrag att inför sommaren 2001
samordna all hälso- och sjukvård i hela länet.
Samverkan sker redan under sommarperioderna mellan förvaltningarna inom
ett stort antal områden varje sommar. Exempel på detta finns inom psykiatri,
barn, medicin, kirurgi och akutsjukvård, öron-näsa-hals och ögon. Samarbetet
sker oftast i form av att mottagningar och i viss mån jourer samordnas vid
stängning av enheter vid något av sjukhusen eller inom primärvården.
Samverkan innebär också att enskilda patienter remitteras till lämpligt sjukhus beroende på tillfällig kapacitet. Denna samverkan har varit en förutsättning för att den relativt stora sommarneddragning som görs på samtliga sjukhus skall fungera.
Vid den gemensamma planeringen av verksamheten inför sommaren 2001 är
inriktningen att samordna verksamheter mellan och inom förvaltningarna.
Målet med planeringen är att koncentrera slutenvården vid kusten till Sunderby sjukhus och i Malmfälten till Gällivare sjukhus i så stor omfattning som
möjligt.
Inom primärvården finns inte samma möjligheter som inom slutenvården att
koncentrera verksamheten till vissa orter. Det goda erfarenheterna från sommarverksamheten inom primärvården i Boden under sommaren 2000 bör där-
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för tas tillvara. I orter med flera vårdcentraler bör verksamheten koncentreras
till en eller möjligen två vårdcentraler. Ett annat alternativ är att växelstänga.
I övrigt sker liksom tidigare år en neddragning av verksamhet, förutom av
distriktssköterskeverksamhet och läkarmottagning som är prioriterade under
sommarperioden.

Verksamhetsuppföljning i bolag och stiftelse
IT Norrbotten AB

IT Norrbotten har under året utformat projektansökningar för nya projekt
samtidigt som projektresultaten från föregående verksamhetsperiod spridits
bland länets kommuner. Bolagets ansökan om nya strukturfondsmedel behandlades på strukturfondsdelegationens möte den 13 oktober. Av sju inlämnade projektansökningar bifölls två. De återstående ansökningarna måste bearbetas vidare innan beslut fattas av strukturfondsdelegationen.
ALMI Företagspartner Norrbotten AB

I dagsläget rapporterar bolaget verksamhetsstatistik och ekonomi per halvår.
Verksamhetsstatistiken bygger på de modeller som ALMI moderbolag utarbetat. För att landstingets skärpta krav på uppföljning ska tillgodoses av ALMI
Företagspartner Norrbotten, måste kommande års ägardirektiv skrivas på ett
sådant sätt att detta möjliggörs.
Bolagets verksamhetsstatistik för första halvåret visar att fokus för verksamheten till viss del förskjutits. Tidsinsatsen per enskilt kundföretag har ökat och
mer tid har lagts på att aktivt söka upp tillväxtföretag. I dag finns inte uppgifter tillgängliga om i vilken utsträckning detta har påverkat bolaget.
Den ekonomiska årsprognosen avviker från budget med 5,2 mkr. Avvikelsen
beror på intäkter från företagsanknutna SPP-medel.
Filmpool Nord AB

Den 27 oktober förestår Filmpool Nord galapremiären av långfilmen ”Vingar
av glas” som bolaget är medproducent till. Bolagets arbete med att utarbeta
en hemsida för musikpedagoger i grund- och gymnasieskolan fortskrider och
beräknas vara färdigt i december.
Bolaget har för avsikt att lämna in en ansökan till strukturfondsdelegationens
möte i december. I det utkast som föreligger kommer projektets budget för
åren 2000–2002 att ligga på 75 mkr.
Filmpool Nords årsprognos för omsättningen är 16 650 tkr mot budgeterade
25 500 tkr. Detta beror på att beslut om finansiering av projekt har försenats.
Norrbottens Turistråd AB

Antalet gästnätter i Norrbotten har under första halvåret ökat med knappt
6 procent i jämförelse med samma period föregående år. Den totala ökningen
beror främst på en kraftig ökning av antalet gästnätter under vinter- och vårmånaderna.
Under föregående strukturfondsperiod (1996–99) har Norrbottens Turistråd
haft rätt att besluta om vilka projekt inom turistnäringen som skulle beviljas
Mål 6-medel. Budgeten var 20 mkr. Målet var 200 nyanställningar och en
ökad omsättning i branschen till 250 mkr. Utfallet blev 550 nyanställda och
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en omsättningsökning på 500 mkr. Bolagets ansökan för kommande strukturfondsperiod om ramprogram inom Mål 1 fick dock avslag av strukturfondsdelegationen.
Med anledning av landstingets direktiv för år 2001 fattade Turistrådets styrelse på sitt senaste möte beslut om att varsla bolagets personal om uppsägning.
Länstrafiken i Norrbotten AB

Årsresultatet beräknas till -2 771 mkr jämfört mot budgeterade -5 760 mkr.
Förbättringen beror främst på att Rikstrafiken förlängt avtalet för den interregionala trafiken samt att fraktintäkterna från bussgods beräknas öka kraftigt. Den utökade busstrafiken från Luleå och Boden mot Sunderbysjukhuset
har bl a bidragit till att landstingets sjukresekostnader för buss, egen bil och
taxi i Luleå och Boden minskat. Kostnadsminskningen beräknas till 2,3 mkr
på årsbasis.
Norrbottensteatern

Enligt fastställda direktiv ska 50 procent av Norrbottensteaterns utåtriktade
verksamhet inriktas mot barn och ungdom. Den preliminära statistiken för år
2000 visar dock att den totala produktionsvolymen (dvs antal föreställningar/konserter) för barn och ungdom kommer att minska. En bidragande orsak
till minskningen är Norrbottensteaterns satsning på det byaprojekt som finansieras via Statens Kulturråd. Denna satsning har inneburit en intern omdisponering av produktionsresurser.
Som en följd av omorganisationen redovisar Norrbottensteatern ett prognostiserat underskott om ca 300 tkr för år 2000.

PARK:s betänkande
Den parlamentariska regionkommittén (PARK) har lämnat sina synpunkter
till hur det regionala folkstyret och den statliga länsförvaltningen ska utformas. Förslagen innebär bl a att försöksverksamheten med ändrad regional
ansvarsfördelning i Gotlands, Kalmar, Skåne och Västra Götalands län fortsätter t o m 2006. Ytterligare ansvar och uppgifter föreslås överföras från
länsstyrelserna till försökslänen för att ansvarsfördelningen dem emellan ska
bli tydligare.
Försöksverksamheten föreslås även utökas så att fler län får möjlighet att
ingå. En förutsättning för att ett län ska kunna ingå i försöksverksamheten är
att det finns en bred politisk enighet och att samtliga kommuner och landstinget stöder en ansökan.
Den parlamentariska kommittén tar inte ställning till om nya län ska ha direkt
eller indirekt valda fullmäktige.
Det fullständiga betänkandet återfinns under www.finans.regeringen.se.

Rapport från AER-arbetet
Kommitté C

Den 22–23 september sammanträdde kommitté C i Tulcea, Rumänien. Landstingets representanter var Leif Hjalmarsson (s) och Kenneth Backgård (ns).
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120 representanter från totalt 50 regioner i 12 länder deltog. Landstingets utträde ur AER aviserades.
I den kommitté som Norrbotten har ordförandeskapet i fortsatte arbetet med
regionala kommunikationer, jordbruk och landsbygdsutveckling samt turism.
När det gällde regionala kommunikationer presenterade Norrbotten en preliminär rapport om hur regionalt flyg skulle kunna främjas. På turismområdet
fortsatte det turismnätverk som initierats av Norrbotten att utvecklas under
ledning av Västerbotten.
Den största frågan på plenarmötet gällde EU:s framtida regionalpolitik och ett
utkast till positionspapper diskuterades. Syftet med positionspappret är att
gentemot EU och nationella regeringar ge uttryck för hur Europas regioner ser
på fördelningen av strukturfondsmedel under nästa strukturfondsperiod.
Avslutningsvis inbjöds AER till Östersund där Jämtlands läns landsting arrangerar nästa Kommitté C-möte.

En samlad strategi för
bredbandsutbyggnaden i länet
Under våren presenterade regeringen en proposition som behandlade ITfrågor. Peter Roslund tillsattes för att utreda hur det beslutade statliga stödet
för bredbandsutbyggnad ska fördelas i landet. En delrapport har lämnats där
en beräkningstabell står som modell för fördelningen mellan kommunerna.
Det statliga stödet till kommunerna blir maximalt en tredjedel av kommunens
kostnad för projektet. För att få statligt stöd måste varje kommun presentera
en strategi för den lokala IT- infrastrukturen. Denna strategi ska godkännas
av länsstyrelsen.
Den 29 september anordnade länsstyrelsen tillsammans med IT Norrbotten ett
andra seminarium för att diskutera hur länet på ett samlat och effektivt sätt
kan medverka till en bredbandsutbyggnad i Norrbotten. I seminariet deltog
representanter för länets kommuner, landstinget, länsarbetsnämnden, länsstyrelsen samt IT Västerbotten.
IT Norrbotten presenterade ett projektförslag som innebär en EU-projektansökan med syfte att bygga ut den lokala IT- infrastrukturen. Tilltänkta
finansiärer till projektet är kommuner, landstinget och länsstyrelsen i Norrbotten, IT Norrbotten, privat finansiering samt statligt stöd. Projektet budgeteras
till 48 mkr och kan omfatta antingen en behovsstyrd utbyggnad till 75 byar,
ett ortsstamnät till 25 byar eller ett komplett nät i 15 byar.
För att utveckla den regionala infrastrukturen lade IT Norrbotten fram ett
förslag som innebär att bolaget tillsammans med IT Västerbotten gör en ramupphandling för att skapa förutsättningar för prisvärd och uppdaterad datakommunikation.
Roslunds slutrapport kommer att presenteras den 30 oktober. IT Norrbotten
ligger således väl i fas i arbetet med IT- infrastruktur i Norrbotten.

Controllerrapporter
Ytterligare fyra controllerrapporter har nu färdigställts.
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Den första rapporten redovisar en uppföljning av systemet medicinsk samordning som bedrivits sedan 1998. Syftet är att säkerställa att länets sjukvård
utmärks av lösningar som förenar effektivitet med högt ställda krav på medicinsk kvalitet. Rapporten visar att denna form för medicinsk samverkan har
varit uppskattad. Både det långsiktiga arbetet och deltagandet i Utmaningen
har diskuterats inom ramen för uppföljningen.
I den andra rapporten följs användningen av lönekriterier upp. I landstingets
gemensamma regler finns sedan några år riktlinjer för lönebildningsprocessen.
Enligt riktlinjerna ska lönen påverkas av lönenivån i yrket, parternas centrala
och lokala överenskommelser, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, självständighet och ansvar. Till detta kommer den enskildes arbetsinsats, erfarenhet,
prestationsförmåga, samarbetsförmåga, initiativförmåga och kreativitet samt
kompetens i förhållande till arbetets krav. Kriterier som är styrande för lönesättningen ska utvecklas och fastställas på basenhetsnivå. Riktlinjerna för
lönebildning ska vara kända för alla anställda.
Rapporten baseras på intervjuer med ett urval av landstingets anställda och
fackliga organisationer. Konstateras kan att det finns en viss osäkerhet hos
många arbetsledare och medarbetare när det gäller hanteringen av lönekriterier. Osäkerheten visar sig vara större hos medarbetarna. Individuell lön är
ännu inte accepterad hos en stor del av medarbetarna.
Den tredje rapporten redovisar en uppföljning av asylsjukvården som landstinget har ansvar för sedan 1997. Staten kompenserar landstinget med en
schabloniserad ersättning. Samtliga tre år som analyseras redovisas ett underskott mellan statsbidrag och faktiskt utfall. Rapporten redovisar orsaker till
kostnadsutfallet samt brister i rutiner för verksamhetsuppföljning och samordnad vårdplanering.
Den fjärde rapporten redovisar en uppföljning av användningen av externa
konsulter och kostnader för dessa. I uppföljningen har framkommit att det
finns problem med uppföljningen av denna typ av kostnader. Det interna regelverket med definition och konteringsinstruktioner måste därför ses över.
Dessutom har viss okunskap om regler för upphandling uppdagats, bl a på
grund av brister i informationen.
Mina kommentarer

Uppföljningen av de medicinska samordningsgruppernas arbete visar att
samtliga nio programgrupper är i funktion. Grupperna har upplevts som ett
positivt forum under de tre år som medicinsk samverkan funnits i nuvarande
form. Uppföljningen visar entydigt att medicinsk samverkan inom hälso- och
sjukvården i Norrbotten är önskvärd och nödvändig.
En viktig fråga för framtiden är att tydliggöra mandat, ansvar och plats för
medicinsk samverkan inom landstingets organisation. Oavsett vilken organisationsform som väljs bör den medicinska samverkan förbättras och förstärkas. Ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och politiker
bör också göras tydligare. Det finns en spänning mellan politikens roll och
den medicinska professionen som samtidigt ger möjlighet till dialog. Professionens förmåga till samverkan styrs också av de geografiska spänningarna.
Utbildning och erfarenhetsutbyte är en viktig väg för att få acceptans för den
lönebildningsprocess som landstinget valt. De förslag som lämnas i rapporten
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om användning av lönekriterier ska finnas med vid planeringen av ledarskapsutbildningar.
Asylsjukvården är en verksamhet som landstinget inte enbart själv kan styra
eftersom både staten och till viss del kommuner är inblandade. Rapporten visar på en del brister i landstingets interna administrativa hantering av asylsjukvården. Det kan till exempel nämnas att det finns uppenbara svårigheter
med uppföljning av verksamheten. De förslag som lämnas ska ligga till grund
för den flyktingmedicinska enhetens förbättring av rutiner.
Rapporten för uppföljning av användandet av externa konsulter visar på brister i upphandlingsrutinerna. De förslag som controllerrapporten lämnar ska
ligga till grund vid översyn av regler och rutiner. Från september har en ny
chef för logistik och upphandling tillsatts vilket innebär en fokusering på
dessa frågor. Dessutom ska förslagen i rapporten beaktas vid genomförandet
av den nya organisationen.
Det är också en svaghet i reglerna att man ser per upphandlingstillfälle och
inte totalt för hela landstinget när det gäller direktupphandling utan anbudsinfordran. Resultatet blir att enskilda konsulter kan anlitas av flera förvaltningar och tillsammans överstiga gränsen för när central upphandling bör göras (50 tkr).

FoU-rapporter
Barn med rörelsehinder och deras
olika miljöer - hemmet, skolan och fritiden

Av Maare Tamm, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet:
Barn med olika funktionshinder har blivit allt mer integrerade i ordinarie daghems- och skolverksamhet över hela landet. Det är en integrering som har
många positiva resurser men som enligt olika studier visat att funktionshindrade barn har svårt att finna sig tillrätta med sina liv och med sina relationer
både i daghems- och skolsammanhang. Ett rörelsehindrat barn har många
hinder att övervinna i förhållande till sina jämnåriga klasskamrater.
Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt den fysiska miljö i hemmet,
skolan och på fritiden är underlättande eller hindrande för de rörelsehindrade
barnen, och hur de tekniska hjälpmedlen som barnen har hjälper eller hindrar
dem att umgås med jämnåriga kamrater
Tio barn med en medelålder av 9 år ingick i studien. Som metod användes
intervjuer och observationer. Samtliga barn intervjuades i det egna hemmet.
Intervjuerna var tematiskt ordnade kring hem, skola och fritidsmiljö. Samtliga
barn observerades också under en dag i skolan. Observationerna skedde spontant och var inriktade på den fysiska och sociala miljön.
Resultaten visade att det egna hemmet var den miljö som var bäst anpassad
för barn med rörelsehinder. Däremot var hemmiljön i kamraternas hem ett
stort problem. Dessa var ofta otillgängliga både fysiskt och socialt. Skolans
miljö var relativt problemfri. Problemet fanns när förflyttningar skulle ske
från ett ställe till ett annat. Sittande i sina stolar blev de helt orörliga i klassrummet och sittande i rullstolen blev de osynliga för lärare och andra elever.
Av fritidsmiljöer var lekplatserna både i skolan och i närheten av hemmet den
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miljö som var helt otillgänglig för barn med rörelsehinder. För att kunna vara
delaktiga på lika villkor, som är ett av barnens rättigheter i samhället, bör de
olika miljöerna ses över och anpassa på ett bättre sätt.

Motion under beredning
Följande motion är under beredning:
Motion (motionär)
Handläggning
Motion 8/00 om omprövning av beslutet om kvinnosjuk- Styrelsen 2000-11-09
vården (Harry Nyström och Lars Gunnestam, v)
Fullmäktige 2000-11-28--29

Remissyttranden
Följande handläggning föreslås för inkomna remisser:
Yttrandet avser (yttrande till)
Betänkandet (SOU 2000:1) En uthållig demokrati (Justitiedepartementet)
Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande (Näringsdepartementet)

Senast
2000-12-31
2001-01-15

Handläggning
Styrelsen 2000-11-09
Fullmäktige 2000-11-28--29
Styrelsen 2000-12-14
Fullmäktige 2000-12-19

Beslut
1 Landstingsstyrelsen betonar, inför den fortsatta handläggningen av frågan, vikten av att en effektiv samordning görs av hälso- och sjukvården
sommaren 2001.
2 Rapporten godkänns.

§ 155

Ytterligare yttrande i mål
om överklagat fullmäktigebeslut
(mål nr 1144-00)
Dnr 553-00

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktiges beslut den 14 juni 2000, § 51:10, om koncentration av
förlossningsverksamheten i länet till Gällivare sjukhus och Sunderby sjukhus
har överklagats.
Landstingsstyrelsen avgav den 31 augusti 2000 yttrande i målet. Den klagande har därefter inkommit till länsrätten med ett ytterligare en inlaga. Länsrätten har gett landstinget har tillfälle att senast den 6 november 2000 yttra
sig över innehållet i inlagan.

Beredningens förslag
Följande yttrande avges:
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Den klagande upprepar att ärendeberedningen varit sakligt otillfredsställande
och att beslutet är materiellt felaktigt.
Landstingsstyrelsen har i sitt tidigare yttrande redovisat att beredningsplikten
har fullgjorts i enlighet med kommunallagens regler. Besvär över kommunala
beslut har karaktären av rätts- eller legalitetsbesvär, dvs besvärs-myndigheten
kan inte pröva beslutets skälighet eller ändamålsenlighet. Eftersom de argument den klagande utvecklar är av den arten, finner landstingsstyrelsen inte
skäl att kommentera dem.
Den klagande hänvisar också till att nya omständigheter tillkommit. Som
framgår av 10 kap 10 § kommunallagen får vid prövningen av överklagandet
inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till
före klagotidens utgång. Av det skälet kommenterar landstingsstyrelsen inte
heller dessa omständigheter.
Klaganden har inte heller nu anfört något som visar att det överklagade beslutet är olagligt i något av de hänseenden som anges i 10 kap 8 § kommunallagen. Landstingsstyrelsen hemställer därför ånyo att överklagandet lämnas
utan bifall.

Beslut
Yttrande enligt beredningens förslag avges.

§ 156

Skattesats för år 2001
Dnr 4-00

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska styrelsen upprätta förslag till budget före oktober
månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Förslag till budget (Landstingsplan 2001) kommer att behandlas av styrelsen
den 9 november. Styrelsen måste därför nu föreslå skattesats för det kommande året.

Beredningens förslag
Skattesatsen för 2001 föreslås bli oförändrad, dvs 9,42 kronor per skattekrona.
Yrkande

Harry Nyström (v):
 Skattesatsen höjs till 9,92 kr.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och yrkandet och
finner att beredningens förslag vinner majoritet.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
Reservation

Av Harry Nyström (v) till förmån för yrkandet.

§ 157

Verksamhetskonsekvenser i samband
med inflyttningen i Sunderby sjukhus
Dnr 150-99

Ärendebeskrivning
Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning gjorde i januari 1999 en genomgång av
konsekvenserna för verksamheten under inflyttningsperioden till Sunderby
sjukhus. För planerade operationer var slutsatsen att man under januari 1999
till mars 2000 i genomsnitt skulle kunna upprätthålla 80 procent av 1998 års
produktionsvolym. Behovet av tjänsteköp bedöms till 2 600–2 700 operationer.
Vid den tidpunkten var det inte möjligt att göra en fullständig kartläggning av
hur stor del av bortfallet som kan ersättas med hjälp av åtgärder utförda av
andra sjukhus/vårdgivare. Förvaltningens bedömning var dock att det inte
kommer att finnas tillräcklig kapacitet att upphandla för att ersätta hela bortfallet under perioden.
Landstingsstyrelsen gav i februari 1999, § 34-99, Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning i uppdrag att sluta avtal med andra sjukhus/vårdgivare för köp av
sjukvårdstjänster som behövs för att lindra konsekvenserna av produktionsminskningen i enlighet med de av direktionen uppställd målen. Förvaltning
skulle få debitera styrelsen för genomförda tjänsteköp.
Antalet patienter som remitterats till Umeå har under inflyttningsperioden
ökat väsentligt. Detta beror på att kapaciteten i Sunderbyn och Boden har
varit lägre under inflyttningsperioden än tidigare år. Detta kommer att innebära en ökad regionvårdskostnad år 2000 i jämförelse med full drift av Sunderby sjukhus. Förvaltningen har gjort uppgörelser med övriga sjukhus om
tjänsteköp enligt nedanstående fördelning. Detta innebär också att övriga
sjukhus debitering av Sunderby sjukhus för köp av sjukvårdstjänster upphör
fr o m 1 juli 2000.
Köp av sjukvård i samband med flytten till Sunderby sjukhus
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Kostnad totalt 1999 och 2000 (mkr)
1,1
0,5
3,2
2,3
3,5
0,2
10,8

MR-Piteå (undersökningar)
Knäproteser Ljungby
Höftoperationer Kalix
Knäoperationer Kalix
Coronarangio
Sjukresor
Summa totalt

Direktionens förslag, § 37-00
Direktionen hemställer att landstingsstyrelsen godkänner tjänsteköpen och
medger att landstingsstyrelsen får debiteras upp till 10 mkr.

Beredningens förslag
1 Tjänsteköpen godkänns och kostnaderna får debiteras landstingsstyrelsen
när de är upparbetade.
2 Sunderby sjukhus ska ersätta övriga förvaltningar för coronarangiografier
fr o m 1 juli 2000 när åtgärden inte görs vid Sunderby sjukhus.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 158

Ombyggnad vid
Erikslunds vårdcentral i Boden
Dnr 660-00

Ärendebeskrivning
I samråd med Länsservice har ledningen för Erikslunds vårdcentral utarbetat
ett förslag till ombyggnad av vårdcentralen för att minska lokalytorna enligt
följande:
 De- och återmontering av utrustning m m samt efterlagning.
 Flyttning av receptionen.
 Förändring av rumsfunktioner.
 Avgränsning mot ytor som frigörs.
Hyresytan beräknas minska med ca 388 m2. Enligt huvudregeln i Direktiv
2001 får förvaltningarna behålla 50 procent av minskade lokalhyror, i detta
fall 116,4 tkr.
Förvaltningen kommer att spara ytterligare 180 tkr i städkostnader om ombyggnaden genomförs. Blir lokalen outhyrd beräknas Länsservice spara
38,8 tkr i minskade driftskostnader.
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Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 280 tkr, vilket då ger en återbetalningstid på 1,3 år.

Primärvårdsnämndens i Boden förslag, § 26-00
Landstingsstyrelsen beviljar ombyggnaden och ger ett anslag på 280 tkr för
ändamålet.

Beredningens förslag
1 Ombyggnaden godkänns.
2 Nämnden får själv svara för finansieringen.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 159

Medfinansiering av
projektet Upplevelser i norr
Dnr 653-00

Ärendebeskrivning
För att koppla samman marknadsföring, försäljning och produktion inom
upplevelseturismen avser projektägaren, Norsjö Näringsliv AB, skapa en portal på Internet. Genom portalen ska upplevelser som turistföretagen erbjuder
visualiseras, potentiella kunders frågor kunna besvaras, offerter lämnas och
beställningar registreras.
Primära målgrupper för projektet är leverantörer av tjänster/upplevelser i
norra Norrland samt organisationer och företag som säljer incentive-resor
eller upplevelseresor. Kommuner som berörs i Norrbotten är framförallt Arvidsjaur, Arjeplog och Jokkmokk.
Projektet är ett EU-projekt där projektägaren under en treårsperiod ansöker
om 3,6 mkr genom strukturfonderna. Den totala nationella finansieringen
uppgår i ansökan till 7,38 mkr. Ansökta medel från landstinget är 31 000 kr
för år 2000. För 2001 och 2002 ansöks om totalt 251 000 kr. Andra tilltänkta
finansiärer är landstinget i Västerbotten, länsstyrelserna i Norrbotten och
Västerbotten samt nio kommuner i båda länen.

Beredningens förslag
Ansökan avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 160

Bidrag till jubileumsmiddag för
Kvinnliga Bilkåren
Dnr 598-00

Ärendebeskrivning
Kvinnliga Bilkåren bildade en kår i Gällivare-Malmberget i mars 1951. Med
anledning av detta kommer man under mars månad 2001 att fira femtioårsjubileum. En jubileumsmiddag planeras till den 16 mars 2001.
Kvinnliga Bilkåren söker bidrag från landstinget till middagen.

Beredningens förslag
Framställningen avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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Bilaga
1

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

2

Övriga delegationsbeslut
Ordföranden har:
 Utsett miljöpristagare 2000 (dnr 282-00).
 Godkänt Länstrafikens upphandling av entreprenörer för sjukresor med
taxi inom Pajala kommun (dnr 708-00).
Landstingsdirektören har träffat avtal med Per Öhman om förordnande som
förvaltningschef vid Kalix sjukvårdsförvaltning under tiden 1 oktober 2000
t o m 31 december 2000 (dnr 21-00).
Ekonomidirektören har beslutat om förvaltningsvis fördelning 2/00 av centralt
budgeterade medel för löneökningar (dnr 717-00).
Personaldirektören har förhandlat med tjänstetandläkarföreningen om uppsägning av en tandläkare, varvid överenskommelse träffats (dnr 13-00).

3

Protokoll
Kultur- och utbildningsnämnden
Kalixdirektionen
Patientnämnden
Primärvårdsnämnden i Luleå
Primärvårdsnämnden i Boden
Försörjningsnämnden

2000-09-13
2000-09-14
2000-09-19
2000-09-20
2000-09-20
2000-09-27
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4

Övrigt
Skrivelse från ordföranden till regeringen om kommunkontosystemet
(dnr 697-00).
Avtal mellan regeringen, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet om utvecklingsinsatser inom vården och omsorgen åren 2002–2004 (dnr
627-00).
Fullmakt från ordföranden för t f försörjningsdirektör Richard Lif att under
tiden 1 juli–31 december 2000 för landstinget underteckna vissa handlingar
avseende fast egendom, tomträtter och bostadsrätter (dnr 683-00).
Fullmakt från ordföranden för Göran Wallo, Carola Fransson, Lena Lövgren
och Annie Berglund att under tiden 1 oktober–31 december 2000 två i förening beordra utbetalning från landstingets centrala postgiro- och bankkonton.
Vidare har fullmakt getts för Göran Wallo att underteckna depåavtal för deponering av värdepapper, att utse fullmaktshavare för landstingets bank- och
postgirokonton samt att utse fullmaktshavare för förvaltade fonder på lokalförvaltningsnivå (dnr 684-00).
Uttalande från Reumatikerföreningen i Kiruna om reumatologverksamheten
vid Kiruna sjukhus (dnr 685-00).
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