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§1

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

§2

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter komplettering med ärendet ”Kompletteringspension till årsarvoderad förtroendevald”.

§3

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§4

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-99

Landstingsdirektören lämnar följande rapport:

Rapport från AER-arbetet
Generalförsamlingen

Den 3 - 4 december hölls AER:s årliga generalförsamling i Linz, Österrike.
Landstingets representant var Leif Hjalmarsson (s). Mötet präglades av konstruktivitet och positiv anda. Ett antal viktiga beslut fattades som kan resultera i en effektivare organisation.
AER:s finansiella situation har under den senaste tiden varit svag p g a obetalda medlemsavgifter och risk för återbetalningskrav från EU för EUprogrammet PACTE. De finansiella problemen gjorde att en utredningskommission tillsattes vid föregående generalförsamling. Utredningskommissionen
kunde nu presentera sina rekommendationer som godkändes av generalförsamlingen. Dessutom presenterades en budget som enhälligt godkändes. Vissa
finansiella problem kvarstår emellertid, och framför allt gäller detta risk för
återbetalning av PACTE-medel. Förhandlingar med EU-kommissionen pågår.
Vidare antogs enhälligt en ny strategi för AER. Den innebär att AER får två
prioriterade uppgifter. Organisationen ska främja regionalism och stödja in-
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terregionalt samarbete. För att effektivisera organisationen minskas antalet
kommittéer från sex till fyra.
Den hårt kritiserade generalsekreteraren Wolfgang Maier avgick och rekryteringen av en ersättare ska påbörjas.
De kommittéer som landstinget är aktivt inom presenterade sina resultat.
Kommitté IV benämns framöver kommitté B, och Ragnar Kristoffersen från
Akershus valdes till ordförande. Kommitté V benämns framöver kommitté C,
och Robert Savy från Limousin omvaldes som ordförande.

Medicinsk samordning 1998
Under 1998 har programgrupperna inom projektet Medicinsk samordning
etablerats. Grupperna har bland annat i uppgift att utarbeta gemensamma
riktlinjer för arbetsfördelning, indikationer, patientströmmar och remisser
mellan olika enheter i länet och åstadkomma enhetliga eller likartade rutiner
för t ex diagnostik, behandling, uppföljning och resultatutvärdering samt att
utarbeta vårdprogram och kliniska riktlinjer.
Grupperna ska dessutom göra överenskommelser om fördelning av ”spjutspetskompetens” och former för spridning av t ex ny kunskap och nya behandlingsmetoder. Gemensamma åtgärder inom eventuella brist- och väntetidsområden är också ett område som programgrupperna engagerat sig i.
Grupperna har träffats 4 - 6 gånger under året och nedan följer ett axplock av
frågor som hanterats av de olika grupperna.
Medicingruppen har diskuterat hjärtsjukvården och påbörjat arbetet med ett
vårdprogram för Norrbotten utifrån de nationella riktlinjerna. Gruppen har
dessutom diskuterat neurologin i länet och kommer att lägga fram ett gemensamt förslag för hur frågan ska hanteras.
Inom röntgengruppen har en överenskommelse gjorts om att mammografipatienter från Gällivare tills vidare undersöks vid Luleå-Bodens sjukhus. Laboratoriemedicin tillhörde ursprungligen diagnostikgruppen. Från och med hösten
1998 har gruppen delats så att en radiologigrupp och en laboratoriemedicingrupp bildats.
Akutgruppen har bland annat utarbetat anvisningar för nyttjande av ambulanshelikopter som stöd för hälso- och sjukvården samt varit referensgrupp
vid upphandling av ambulanshelikopter och ambulansflyg.
Barngruppen har genomfört ett välbesökt seminarium om skolhälsovård.
Gruppen har dessutom hanterat frågan om remisser till Move & Walkinstitutet i Nässjö samt fortsatt arbetet med barnpsykiatrins organisation i
länet.
Vuxenpsykiatrigruppen har utarbetat en gemensam vårdjournalstruktur och
utarbetat ett förslag till länsgemensam remissmall för remiss till psykiatrin.
Kirurgigruppen har gjort en mall för verksamhetsberättelse och arbetar med
hur verksamheten ska följas upp. Gruppen har dessutom studerat utvecklingen av riks- och regionvård samt patientströmmar inom länet. Undergrupper
har bildats för gynekologi-obstetrik samt öron-näsa-hals- och ögonsjukvård.
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Ortopedigruppen har bland annat tagit fram enhetliga behandlingsprinciper
för fot- och handledsfrakturer. Dessutom har man tagit till sig frågan att
komma överens med förvaltningscheferna om hantering av ortopediska hjälpmedel. Undergrupper till ortopedigruppen har bildats för reumatologi, rehabilitering och logopedi.
Primärvårdsgruppen har diskuterat primärvårdens roll. I samband med detta
har frågan om länssjukvårdens roll i förhållande till primärvården tagits upp,
liksom de brister i remisshantering som finns. Gruppen har lämnat förslag till
definition av begreppet vårdprogram, vilken har inarbetats i landstingets regelverk för 1999.
Inför 1999 har projektet Medicinsk samordning ombildats till ett system.
Programgrupperna har ett stort antal mål för arbetet. Gruppernas arbete
kommer därför under 1999 att - utöver löpande diskussioner om diagnostik
och indikationer för behandling - koncentreras till vårdprogramarbete och
framtagande av nyckeltal för respektive verksamhet.

Anmälan av projekt/uppdrag i kansliets arbetsplan
Regionalt stöd till
förlagsverksamhet och övrig medieproduktion

Projektet Regionalt stöd till förlagsverksamhet och övrig medieproduktion har
drivits under 1998 med syfte att utveckla länets mediastruktur och en näringsgren baserad på förlagsverksamhet.
Projektets förslag till hur stöd till förlagsverksamhet och medieproduktion ska
utformas redovisas i ”Litteratur och textproduktion i Norrbotten”. Sammanfattningsvis konstaterar projektgruppen att medieområdet är under snabb utveckling och att samverkan mellan offentliga och privata aktörer är en förutsättning för vidare utveckling.
Landstingets stöd inom medieområdet bör syfta till att öka mångfalden av
idéinriktade projekt och stimulera den kvalitativa utvecklingen. Det kulturpolitiska stödet till förlagsverksamheten bör i första hand riktas till förlag och
distributörer. Därigenom erhålls en bedömning av projektens konkurrenskraft.
Landstingets kulturpolitiska insats inom förlags- och medieproduktion ska
inriktas mot:
 Förberedande moment i produktionsprocessen, t ex idéutveckling.
 Etablerande av tidigt samarbete med personer som kan främja produktens
kvalitet och konkurrenskraft.
 Bearbetande av fakta, t ex text- och manusseminarier.
 Regionala samarbetsformer, t ex litteraturråd.
 Regionala marknadsföringsinsatser.
Inledningsvis föreslås landstinget ge i uppdrag åt landstingets litteraturkonsulent att utse, organisera och sammankalla en referensgrupp inom litteraturområdet; ett s k regionalt litteraturråd.

5

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 21 JANUARI 1999

Landstingets övriga insatser inom förlags- och medieområdet ska ske från ett
näringspolitiskt perspektiv och utgå från andra riktlinjer för landstingsverksamhet.
Delar av projektgruppens förslag har överlämnats till kultur- och utbildningsnämnden för vidare handläggning. Andra delar av förslagen kommer att behandlas i samband med direktiven för Landstingsplan 2000.

Anmälan av revisionsrapporter
Styrelsen har fått rapporten Utvärdering av verksamheten inom barn- och
kvinnohuset vid Gällivare sjukhus för kännedom.

Motioner under beredning
Följande motioner är under beredning:
Motion (motionär)
Motion 13/98 om den vilda laxen som regionalpolitisk
resurs (v-gruppen)
Motion 14/98 om kompensation från staten för ökade
pensionskostnader (v-gruppen)
Motion 15/98 om hemdatorer till ledamöterna i landstingsfullmäktige (v-gruppen)

Handläggning
Styrelsen 1999-02-25
Fullmäktige 1999-03-18
Styrelsen 1999-02-25
Fullmäktige 1999-03-18
Styrelsen 1999-02-25
Fullmäktige 1999-03-18

Remissyttranden
Följande handläggning föreslås för inkomna remisser:
Yttrandet avser (yttrande till)
Betänkandet (SOU 1998:151) Kostnadsutjämning för kommuner och landsting - en
översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet (Inrikesdepartementet)

Senast
1999-03-01

Beslut
Rapporten godkänns.
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§5

Rapport från Sunderbyförvaltningen
Dnr 6-99

Förvaltningschefen lämnar följande rapport:

Försäljning av utrustning
från Luleå och Bodens sjukhus
Landstingsstyrelsen beslutade i december 1997, § 184, att:
1 Luleå-Bodenförvaltningen ska tillsammans med Länsteknik inventera befintlig utrustning i Luleå och Bodens sjukhus. Inventeringen ska vara slutförd senast 1 mars 1998.
2 Landstingsfastigheter ska inventera befintlig utrustning vid Luleå och Bodens sjukhus. Inventeringen ska vara slutförd senast den 1 mars 1998.
3 Länsservice ska undersöka vilken överbliven utrustning som kan användas
internt inom landstinget, vilken som kan säljas och hur återstoden ska
avyttras. Värdet av försäljningen ska uppgå till minst 10 mkr.
Inventeringarna har genomförts. En mindre del av den överblivna utrustningen
kan överföras till andra förvaltningar och huvuddelen av utrustningen kan
försäljas på den externa marknaden via anbudsförfarande.
Den utrustning som inte kommer att kunna försäljas bedöms kunna användas
som humanitärt bistånd inom i första hand Barentsområdet.

Invigning
Varje verksamhetsområde vid sjukhusen i Boden och Luleå kommer att hålla
egna avslutningsaktiviteter, med början våren 1999 och slut i februari 2000.
Formerna kommer att variera men medel till aktiviteterna anslås ur invigningsprojektet.
Personalens invigningsfest äger rum i Sunderby sjukhus den 20 och 21 augusti 1999. Alla anställda vid sjukhusen i Boden och Luleå, inklusive vikarier
och de som finns i den särskilda organisationen, kommer att inbjudas. Just nu
pågår planering för och upphandling av festarrangemangen.
Den officiella invigningen hålls den 1 september 1999. Efter invigningen följer ett öppet hus som pågår i nio dagar under tiden 4 - 12 september. Där kan
allmänheten, men även särskilt inbjudna organisationer, för första gången bekanta sig med sjukhuset. Verksamheten presenteras också genom bl a utställningar, multimediaprogram, arbetsstation för VAS, Bamse-sjukhus för barnen, bildspel, visning av vårdavdelning och ambulanshelikopter m m.
För transporter av besökare från Boden, Luleå och övriga länet planeras ett
samarbete med Länstrafiken. Samtidigt planeras en kampanj ”Ta bussen till
Sunderby sjukhus” med start hösten 1999.
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Planering för konferenser, studiebesök, föreläsningar och seminarier pågår.
Den verksamheten kommer igång under senare delen av 1999, men framförallt
under 2000.

Beredningens förslag
1 Rapporten godkänns.
2 Landstingsservice får uppdraget att ansvara för försäljningen av överbliven utrustning från Luleå och Bodens sjukhus.
3 Utrustning som inte kan försäljas internt eller externt lämnas som humanitärt bistånd till i första hand Barentsområdet i enlighet med gällande beslutsordning.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§6

Anslag för utbildning
av förtroendevalda 1999
Dnr 97-99

Ärendebeskrivning
För 1999 planeras fyra gemensamma utbildningsdagar för ledamöter i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och övriga nämnder. Varje utbildningsdag genomförs i två omgångar för att underlätta deltagandet.
Kostnaderna beräknas till 0,8 mkr. Merparten utgörs av kostnader för deltagarnas arvoden, ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, reseersättningar och
logi.

Beredningens förslag
1 För ändamålet anslås 0,8 mkr.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§7

Bidrag till företagardialog 1999
Dnr 98-99

Ärendebeskrivning
Norrbottens länsutvecklingsstrategi, Vägvisaren, pekar ut näringslivet som ett
av de viktigaste utvecklingsområdena. Där slås fast att vi ska skapa ett bättre
företagsklimat och ta tillvara de möjligheter som finns i vårt län.
För att åstadkomma detta är det viktigt att dialogen fördjupas kring regional
utveckling och en regionpolitik som kan skapa attraktiva och livskraftiga regioner.
Ett led i detta arbete är att öka dialogen mellan politiker och företagare och
därmed öka förståelsen för varandras verkligheter. Landstinget anordnade
därför under våren 1998, i samarbete med Företagarna i Norrbotten och
Kommunförbundet Norrbotten, seminarier för länets politiker och små och
medelstora företagare på temat ”Dialog mellan företagare och politiker för ett
bättre företagsklimat”.
Seminarierna hölls i Haparanda, Gällivare och Luleå. Under förmiddagen genomfördes studiebesök i mindre grupper vid ett antal företag på orten. Vid
studiebesöken genomfördes intervjuer med företagaren enligt ett förberett diskussionsunderlag. Efter lunch genomfördes två föreläsningsblock om företagandet respektive politiken. Därefter redovisades resultatet av intervjuerna vid
studiebesöken. Dagarna avslutades med diskussion om slutsatser och förslag.
Seminarierna, som lockade ett hundratal personer, har dels bidragit till att öka
politikernas förståelse och kunskap om företagarnas vardag och företagandets
villkor, dels till att öka företagarnas förståelse och kunskap för det politiska
arbetet och dess villkor. Vidare har seminarierna resulterat i ett antal konkreta
förslag på hur företagen i samspel med det regionala politiska handlingsutrymmet kan bidra till att skapa ett bättre företagsklimat. Seminarierna har
dokumenteras i ord och bild.
Fortsättning

Eftersom intresset hos de medverkande var stort och mötena fyllde ett tydligt
behov av ökad dialog mellan företagare och politiker planeras nu en fortsättning i form av informella lunchmöten i Luleå.
Lunchmötena ska erbjuda en arena för dialog mellan företagare och politiker
om hur man tillsammans kan skapa ett bättre företagsklimat i länet. Tanken
är att sprida en modell för samtal mellan politiker och företagare som kan
tillämpas i samtliga av länets kommuner.
Varannan månad inbjuds politiker och företagare att träffas vid en gemensam
lunch kombinerad med föreläsning och temadiskussioner. Projektet genomförs
i samarbete med Luleå kommun och Företagarna i Norrbotten.
Kostnaderna beräknas till totalt 100 000 kr, fördelat på lokalhyra 2 500 kr;
föreläsare 40 000 kr; annonsering 50 000 kr och övriga omkostnader
7 500 kr. De finansieras gemensamt av Luleå kommun/Luleå Näringsliv AB
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(20 000 kr), Företagarnas Riksorganisation (20 000 kr) och landstinget
(60 000 kr).

Beredningens förslag
1 Landstinget medfinansierar lunchmötena med 60 000 kr.
2 Kostnader för arvoden och övriga ersättningar för deltagande landstingspolitiker belastar landstingsstyrelsen.
3 Pengarna, 60 000 kr, anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

§8

Anslag för samarbete med Lorraine
Dnr 1441-98

Ärendebeskrivning
I maj 1997 undertecknades ett avtal om samarbete mellan regionen Lorraine i
Frankrike samt Norrbottens och Västerbottens län.
Från Norrbottens och Västerbottens sida finns en arbetsgrupp tillsatt med
företrädare för de båda länen, med uppgift att samordna det svenska arbetet
med avtalet. Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för
1999, och ansöker nu om medel för att finansiera denna. Förslaget ska utgöra
ett underlag för de kommande överläggningarna i den gemensamma expertgruppen, som enligt avtalet har ansvaret för genomförandet av samarbetsavtalet. Gruppen består av representanter för Lorraine samt Norrbotten och Västerbotten.
Det begärda anslaget utgör grunden från svensk sida för den planerade verksamheten. Härtill kommer den franska delen av finansieringen och ekonomiska resurser från deltagare i de enskilda projekten. Dessutom finns möjligheter till EU-stöd.
Verksamhetsplanen omfattar sex arbetsområden; personutbyte och kunskapsuppbyggnad, gymnasieskolan, högre utbildning och forskning, kultur
och idrott, näringsliv samt EU-program.
Arbetsgruppen ansöker om ett anslag på 960 000 kr fördelat lika på kommunförbunden, landstingen och länsstyrelserna i de båda länen. Den andel som
söks från Norrbottens läns landsting är alltså 160 000 kr.

Beredningens förslag
Ansökan avslås.
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Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§9

Bidrag till
produktion av landskapsfilmer
Dnr 1397-98

Ärendebeskrivning
Björhammar Media AB har fått i uppdrag av Utbildningsradion (UR) att under 1999 producera tre landskapsfilmer som visar Västerbotten, Norrbotten
och Lappland. Filmerna ingår i en serie om samtliga landskap i Sverige som
ska användas i undervisningen på mellanstadiet under rubriken ”Våra landskap”.
UR finansierar en del men för resterande del söks extern finansiering. Länsstyrelserna, landstingen samt kommunerna i Västerbotten och Norrbotten är
tänkta medfinansiärer.
Björhammar Media AB ansöker om 98 000 kr från landstinget för produktion
av landskapsfilmerna Norrbotten och Lappland. Den totala budgeten för filmerna är 588 000 kr. Avsikten är att finansieringen av filmen om Lappland
ska delas lika mellan länen.

Beredningens förslag
Ansökan avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 10

Bidrag till projektet
Våga bry dig om 1999
Dnr 1376-98

Ärendebeskrivning
Nykterhetsrörelsen i Norrbotten planerar att i likhet med föregående år genomföra ett tre veckor långt sommarläger för barn till missbrukande föräldrar
sommaren 1999. Projektet drivs av IOGT/NTO, MHF-distrikten samt studieförbundet NBV Norrbotten.
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Sommarlägret genomförs för barn till missbrukande föräldrar och kompletteras med träffar och läger under året. De vuxna erbjuds dessutom kamratstöd.
Barn från Boden, Luleå, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna kommuner erbjuds
att delta.
För att genomföra projektet ansöker projektledningen om bidrag från landstinget med 100 000 kr. De totala kostnaderna för 1999 är beräknade till
399 000 kr och den egna insatsen till 74 000 kr. Bidrag söks även från Folkhälsoinstitutet, kronprinsessan Margaretas minnesfond och ovannämnda fem
kommuner.
IOGT/NTO, NBV och MHF-U har verksamhetsbidrag från landstinget för att
de ska ges möjlighet att göra insatser som kompletterar landstingets verksamhet. Landstingsstyrelsen avslog i februari 1998, § 53, en ansökan om bidrag
för genomförande av motsvarande läger sommaren 1998.

Beredningens yttrande och förslag
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det
stöd och den hjälp som de behöver. Kommunen har ansvaret att vidta åtgärder
mot missbruk, omsorger om barn och ungdom m m. Om kommunerna anser
att fortsatt lägerverksamhet är positiv för barn till missbrukande föräldrar är
det deras ansvar att finansiera sådan verksamhet.
Beredningen föreslår styrelsen att fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 11

Bidrag till Konsumentinstitutet
Läkemedel och Hälsa
Dnr 1429-98

Ärendebeskrivning
Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa (KILEN) har arbetat med läkemedelsproblem under 23 år. KILEN har sin verksamhet i Stockholm, men människor från hela landet ringer till verksamheten för att få råd och stöd. Vårdpersonal från hela landet hänvisar patienter till KILEN. Drygt hälften av de
patienter som söker KILEN för stöd och hjälp är bosatta utanför Stockholms
läns landsting. Sedan 1994 finns ett 020-nummer i alla landets telefonkataloger.
KILEN arbetar med stöd och hjälp samt förebyggande arbete rörande läkemedelsberoende och andra läkemedelsbiverkningar samt vård- och behandlingsskador.
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KILEN får bidrag från staten, Stockholms läns landsting och Stockholms
kommun. Regeringen beslutade i november 1998 att staten inte längre kommer att bidra med pengar till verksamheten. Regeringen hänvisar till att KILENs finansiering i första hand är en fråga för huvudmännen inom hälso- och
sjukvården. Landstingsförbundet har hänvisat till de enskilda landstingen.
Landstingsförbundet är intresserat av samarbete och finansiering av konsumentdatabasen ELIN.
Stockholms läns landsting har aviserat att de inte längre är intresserade av att
betala för övriga landet och har nu begärt att varje landsting ska ta del av betalningsansvaret. KILEN söker därför ett bidrag till verksamheten på 100 000
kr från landstinget.

Beredningens yttrande och förslag
Landstinget ger bidrag till föreningar som är länstäckande och som kompletterar landstingets verksamhet. KILEN:s verksamhet utgår från ett nationellt
perspektiv. Det bör därför vara en fråga för myndigheter på nationell nivå att
avgöra om verksamheten ska få ekonomiskt stöd.
Beredningen föreslår landstingsstyrelsen att fatta följande beslut:
Ansökan avslås.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 12

Bidrag till
folkhälsoarbete bland äldre
sverigefinnar
Dnr 1406-98

Ärendebeskrivning
SFP Norra Sveriges Distrikt ansöker om 14 000 kr i landstingsbidrag för att
genomföra en tredagarskurs vid Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda.
Kursens syfte är att motivera finsktalande pensionärer i Norrbottens och Västerbottens län att delta i en hälsoupplysningskampanj. Kampanjen syftar till
att förebygga ohälsa och vårdberoende.
Målgrupp är finsktalande pensionärer. Efter genomförda studiedagar uppmuntras föreningarna att starta egna studiecirklar i ämnet.

Beredningens förslag
Ansökan avslås.
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Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 13

Samverkansavtal om
patientnämndsverksamhet
Dnr 99-99

Ärendebeskrivning
Riksdagen har den 4 december 1998 antagit en ny lag om patientnämndsverksamhet. Lagen gäller från 1 januari 1999 och innebär bl a att landstinget även
ska svara för patientnämndsverksamhet för den hälso- och sjukvård som bedrivs enligt avtal med landstinget.
Vidare gäller att kommunerna är skyldiga att ha patientnämndsverksamhet för
den hälso- och sjukvård som de ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen
och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med
denna sjukvård. Lagen ger dock kommunerna möjlighet att överlåta patientnämndsuppgifterna till landstinget.
Överläggningar i frågan har förts med Kommunförbundet Norrbotten, vars
styrelse den 17 december 1998 beslutade rekommendera kommunerna att
överlåta patientnämndsuppgifterna till landstingets patientnämnd.
Förslag till samverkansavtal har upprättats, enligt vilket landstinget erbjuder
sig att fr o m den 1 januari 1999 ta över uppgifterna mot en ersättning på 400
000 kr per år. Beloppet justeras med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Fördelningen av kostnaden mellan kommunerna baseras på befolkningsunderlaget.

Beredningsförslag
Avtalsförslaget godkänns.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 14

Åtgärder för
spridning av SBU-rapporter
Dnr 100-99

Ärendebeskrivning
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) redovisar löpande rapporter och utvärderingar.
På förslag av SBU Norr rekommenderar samverkansnämnden, § 36-98, regionlandstingen att ställa medel till förfogande under 1999 för information och
utbildning om SBUs utvärderingar och rapporter inom respektive landsting.

Beredningens förslag
1 Kansliet ges i uppdrag att initiera spridning av SBU-rapporter till lämpliga
verksamhetsområden beroende på innehåll.
2 För ändamålet ställs 200 000 kr till kansliets förfogande.
3 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 15

Val
Dnr 20-99

Ärendebeskrivning
Den 31 december 1998 gick tjänstgöringsperioden ut för av landstingsstyrelsen utsedda representanter i:
 Partnerskap för Norrbotten; Norrbottensgruppen (två ledamöter) och
Kommungruppen (sex ledamöter, som fr o m 1999 utökas till sju ledamöter).
 Gruppen för skogslänssamarbete (en ledamot och en ersättare).
 Stiftelsen Norrbottens Forskningsråd (sju ledamöter och två auktoriserade
revisorer jämte ersättare; utses av stiftarna gemensamt).
Dessutom ska två ledamöter utses i vardera kommitté B och kommitté C,
AER.
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Beredningens förslag
1 Till ledamöter i Norrbottensgruppen utses Toivo Hofslagare (s) och
Ulla V Holmström (s).
2 Till ledamöter i Kommungruppen utses Toivo Hofslagare (s), Harry
Nyström (v), Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m), Lars
Wikström (kd), Stefan Tornberg (c) och Els Jakobsson (fp).
3 Till representant i gruppen för skogslänssamarbete utses Toivo
Hofslagare (s) med Yvonne Stålnacke (s) som ersättare.
4 Till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Norrbottens Forskningsråd utses
Lars-Erik Lindbäck (tillika ordförande), Eric Björkman, Anita
Johansson, Ingemar Lundström, Nils-Erik Molin, Thomas Nilsson och Johan Sterte. Valet gäller under förutsättning att övriga stiftare fattar samma
beslut.
5 Till revisorer i stiftelsen Norrbottens Forskningsråd utses Anders Åström
och Hans Öystilä med Annicka Brännström och Anders Westman som ersättare. Valet gäller under förutsättning att övriga stiftare fattar samma
beslut.
6 Till ledamöter i AER:s kommitté B utses Toivo Hofslagare (s) och Maria
Salmgren (m).
7 Till ledamöter i AER:s kommitté C utses Leif Hjalmarsson (s) och
Kenneth Backgård (ns).
8 Valen gäller för perioden 1999 - 2002.
Yrkande 1

Göran Hedberg (ns) och Stefan Tornberg (c):
 Till ledamöter i Norrbottensgruppen utses en representant för (s) och en
för (ns+m+kd+c+fp)-kartellen. För kartellen utses därvid Kenneth
Backgård (ns).
Maria Salmgren (m) och Lars Wikström (kd) instämmer i yrkandet att en representant för (s) och en för (ns+m+kd+c+fp)-kartellen ska utses.
Yrkande 2

Harry Nyström (v):
 Beredningens förslag till ledamöter i Norrbottensgruppen bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på föreslagna namn till Norrbottensgruppen
och finner Toivo Hofslagare och Ulla V Holmström valda.
Omröstning begärs. Den ska vara sluten eftersom ärendet avser val. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger sina valsedlar efter upprop. Justeraren Harry Nyström biträder vid avprickning av de röstande och rösträkning.
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Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller med 13 röster för Toivo Hofslagare, 10 röster för Ulla
V Holmström, 6 röster för Kenneth Backgård och 1 röst för Yvonne Stålnacke. Styrelsen har därmed bifallit beredningens förslag om att utse Toivo
Hofslagare och Ulla V Holmström till ledamöter i Norrbottensgruppen.
Övriga punkter i beredningens förslag

Förslagen bifalls.

Beslut
1 Till ledamöter i Norrbottensgruppen utses Toivo Hofslagare (s) och
Ulla V Holmström (s).
2 Till ledamöter i Kommungruppen utses Toivo Hofslagare (s), Harry
Nyström (v), Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m), Lars
Wikström (kd), Stefan Tornberg (c) och Els Jakobsson (fp).
3 Till representant i gruppen för skogslänssamarbete utses Toivo
Hofslagare (s) med Yvonne Stålnacke (s) som ersättare.
4 Till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Norrbottens Forskningsråd utses
Lars-Erik Lindbäck (tillika ordförande), Eric Björkman, Anita
Johansson, Ingemar Lundström, Nils-Erik Molin, Thomas Nilsson och
Johan Sterte. Valet gäller under förutsättning att övriga stiftare fattar
samma beslut.
5 Till revisorer i stiftelsen Norrbottens Forskningsråd utses Anders Åström
och Hans Öystilä med Annicka Brännström och Anders Westman som ersättare. Valet gäller under förutsättning att övriga stiftare fattar samma
beslut.
6 Till ledamöter i AER:s kommitté B utses Toivo Hofslagare (s) och Maria
Salmgren (m).
7 Till ledamöter i AER:s kommitté C utses Leif Hjalmarsson (s) och
Kenneth Backgård (ns).
8 Valen gäller för perioden 1999 - 2002.
Särskilt yttrande

Av (ns)-, (m)-, (kd)-, (c)- och (fp)-representanterna:
Vi beklagar och är starkt kritiska till att socialdemokraterna väljer att köra
över överenskommelsen mellan landstingets partier när det gäller val av ledamöter i Norrbottensgruppen. En av de två platserna i Norrbottensgruppen bör
tillfalla den valtekniska samverkan mellan centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och sjukvårdspartiet.
Norrbotten är i ett mycket utsatt läge med kraftig befolkningsminskning och
ett skatteutjämningsförslag som skulle leda till kraftig försämring av både
kommunernas och landstingets ekonomi. I det läget väljer minoritetspartiet
socialdemokraterna att betrakta det viktiga arbetet för länets framtid som en
intern partiangelägenhet.
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När socialdemokraterna väljer att så uppenbart nonchalera valutslaget visar
det att man ingenting lärt, varken av partiets kraftiga tillbakagång i väljarkåren eller länets utveckling under socialdemokratiskt envälde.

§ 16

Kompletteringspension till
årsarvoderad förtroendevald
Dnr 127-99

Ärendebeskrivning
Lars Spolander (m) har i 19 år varit verksam som landstingspolitiker, varav
13 år som årsarvoderat oppositionsråd. Under tiden som oppositionsråd har
han till övervägande del varit tjänstledig från sin ordinarie befattning som lärare i Haparanda kommun.
Från 1 januari 1999 har Lars Spolander garantipension från Haparanda
kommun och ålderspension enligt PRF-KL från landstinget. Dessa pensioner
samordnas inte.
Vid 65 års ålder utbetalas folkpension, ATP och kompletteringspension.
Dessa pensioner samordnas, vilket innebär att Spolanders sammanlagda pension då blir lägre. Det krävs ett tilläggsbelopp till kompletteringspensionen för
att han ska få behålla samma nivå som före 65 års ålder.

Beredningens förslag
Lars Spolander, 371209-8999, beviljas ett tilläggsbelopp till kompletteringspensionen på 1 000 kr per månad fr o m 65 års ålder.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
inom Sunderbyprojektet
Enligt särskild förteckning (dnr 6-98).

2

Övriga delegationsbeslut
Ordföranden har:
 Gett informationssekreterare Monica Nordlund fullmakt att företräda
landstinget vid ägarmöte med InfoMedica den 10 december 1998
(dnr 1528-98).
 Beslutat om försäljning av bostadsrättsvilla i Kalix (dnr 1493-98).
Landstingsdirektören har:
 Träffat avtal med Carola Fransson om tidsbegränsat förordnande som t f
avdelningschef vid landstingets kansli under tiden 10 november 1998 t o m
31 december 1998 (dnr 21-99).
 Träffat avtal med Göran Wallo om tillsvidareanställning inom landstinget
med tidsbegränsat förordnande som t f ekonomidirektör vid landstingets
kansli fr o m 1 januari 1999 t o m att översynen av kansliet är klar (dnr
22-98).
 Träffat avtal med Björn Lagerkvist om tillsvidareanställning inom landstinget med tidsbegränsat förordnande som förvaltningschef vid Landstingsservice fr o m 1 januari 1999 t o m 31 december 2001
(dnr 22-98).
 Träffat avtal med Gunnar Persson om tillsvidareanställning inom landstinget med tidsbegränsat förordnande som biträdande sjukhusdirektör i Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning fr o m 10 november 1998 t o m
9 november 2001 (dnr 22-98).
Personaldirektören har:
 Träffat avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet om lokalt pensions- och försäkringsavtal; PFA 98 (dnr 1235-98).
 Tvisteförhandlat med Vårdförbundet om tillämpningen av lagen om anställningsskydd i samband med visstidsanställning av en sjuksköterska i
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Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning, varvid överenskommelse träffats om
att utbetala 3 500 kr till sjuksköterskan (dnr 13-98).

3

Protokoll
Gällivaredirektionen
Försörjningsnämnden
Kirunadirektionen
Gällivaredirektionen
Luleå-Bodendirektionen
Primärvårdsnämnden i Boden
Piteådirektionen
Primärvårdsnämnden i Luleå

1998-11-25
1998-12-09
1998-12-09
1998-12-10
1998-12-15
1998-12-15
1998-12-16
1998-12-17

4

Övrigt
Statens strålskyddsinstitut; redogörelse för iakttagelser vid systeminspektion
av nuklearmedicinsk verksamhet vid Bodens sjukhus (dnr 1520-98).
Socialdepartementet; förordnande av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i de allmänna försäkringskassornas styrelser
(dnr 20-98).
Ordföranden; fullmakt för Göran Wallo, Carola Fransson, Lena Lövgren och
Annie Berglund att två i förening beordra utbetalning från landstingets centrala postgiro- och bankkonton. Vidare har fullmakt getts till 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 95-99).
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