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§ 55

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

§ 56

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter komplettering med ärendet ”Bidrag till rikskongress för barnsjuksköterskor”.

§ 57

Närvarorätt
Beslutas att dagens sammanträde ska vara offentligt, med undantag för behandlingen av ärendet ”Ombyggnad av byggnaderna 112 och 121 vid f d Bodens sjukhus”.

§ 58

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.

§ 59

Information
T f försörjningsdirektör Richard Lif och byggsamordnare Jan Bohman informerar om landstingets byggnadsbestånd och aktuella fastighetsfrågor.
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§ 60

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 17-01

Landstingsdirektören lämnar följande rapport:

Månadsrapporter
Som tidigare utlovats kommer jag fortsättningsvis att redovisa månadsrapporter till styrelsen. Rapporterna ska spegla verksamheten utifrån ett övergripande perspektiv. Grunden utgörs av ett antal statistikuppgifter och nyckeltal.
Tidsplanen är snäv, vilket innebär bra rutiner krävs och att underlaget i hög
grad kan fås automatiskt från våra informationssystem.
Månadsrapporten skiljer sig från delårsrapporten genom att den är kortfattad
och därmed inte kan ge en fördjupad inblick i orsaker till differenser mot föregående år eller budget.
Rutinerna för både månads- och delårsrapporter kommer att utvecklas successivt under detta år. De flesta förvaltningar har tidigare inte arbetat med
periodiserad budget och periodiserat månadsutfall. Dessutom gör det brutna
räkenskapsåret på grund av bodelningen mellan förvaltningar och divisioner
det svårt att få ett korrekt periodresultat som kan återspegla ett helårsresultat.

Revisionsrapporter
Granskning av årsredovisning 2000

Komrev har på revisorernas uppdrag granskat landstingets årsredovisning.
Granskningen visar att landstingets årsredovisning i allt väsentligt uppfyller
kraven enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. De bokslut som upprättas av förvaltningarna kännetecknas generellt sett av hög kvalitet, noggrannhet och precision.
Som den viktigaste frågan lyfter revisorerna fram balanskravet och dess hantering i årsredovisningen. Granskningen visar att förvaltningsberättelsen på ett
fullgott sätt utreder balanskravet.
Andra frågor man lyfter fram är:
 Det, relativt budget, goda resultatet är behäftat med osäkerhet avseende
beräkningen av pensionsförpliktelser och dess förändring. I beräkningarna
har försiktighetsprincipen tillämpats, vilket är positivt. Pensionsförpliktelserna utgör den enskilt största posten i skuldmassan, varför det är allvarligt att det föreligger osäkerhet i beräkningen.
 Förvaltningsberättelsens upplysningar beträffande medelsförvaltningen av
landstingets pensionsförpliktelser bör vidareutvecklas. I den mån medel
inte särskilt reserverats för framtida pensionsutbetalningar bör beräkning
och information om s k återlåning framgå.
 De resultatprognoser som redovisats under året uppvisar stora avvikelser i
förhållande till det redovisade årsresultatet. Då den ekonomiska rapporte-
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ringen till styrelsen och fullmäktige är en väsentlig del av den ekonomiska
styrprocessen måste denna brist åtgärdas.
Mina kommentarer

Förvaltningsberättelsens innehåll och struktur måste inför årsredovisning
2001 utvecklas för att bättre följa redovisningsrekommendationer. En utredning för att säkerställa att storleken på pensionsförpliktelserna är riktig ska
påbörjas omgående.
Fr o m år 2001 införs nya rutiner för månads- och delårsrapporter. De är en
väsentlig del i att ge landstingsstyrelsen ett instrument för styrning av landstingets driftorganisation. Målet med rapporterna är även att en utvecklad periodisering ska ge bättre periodresultat och säkrare årsprognoser.
Försystemens koppling till ekonomisystemet Prosit

Komrev har på revisorernas uppdrag granskat hur överföringen av ekonomiska data mellan tre försystem (VAS, Syster Fluorence och Avir) och ekonomisystemet Prosit fungerar. Syftet med granskningen har varit att undersöka systemens tillförlitlighet att skapa korrekt redovisning, men även att
pröva om landstingets systemdokumentation avseende systemintegration är
ändamålsenlig.
Revisorerna anser att de granskade systemen i allt väsentligt är tillförlitliga
och säkra. Stor vikt måste däremot läggas på arbetet att införskaffa ett modernt verksamhetsstöd för tandvårdsverksamheten så snart som möjligt.
Inom områdena ansvars- och befogenhetsfördelning samt systemdokumentation finns utrymme till förbättringar.
Mina kommentarer

I arbetet med att införa den nya organisationen pågår översyn av rutiner, ansvars- och befogenhetsfördelning m m och i det arbetet ska hänsyn tas till revisorernas synpunkter. Framtagandet av systemdokumentation har inletts och
arbetet kommer att fortsätta när den nya organisationen har börjat fungera.
Ett modernt verksamhetsstöd för tandvårdsverksamheten är ett prioriterat område.
Läkarnas övertid

Revisionen undersökte år 1995 och 1998 omfattningen av läkarnas faktiska
arbete samt övertidsarbete under jour och beredskap. Komrev har nu på revisorernas uppdrag gjort en uppföljning av dessa granskningar och sammanfattat resultatet i en rapport.
Rapporten är ute för analys i respektive förvaltning och jag återkommer i frågan vid nästa styrelsesammanträde.

Omräkning av kostnadsutjämningen
Jag har i mina rapporter till styrelsen i januari och februari redovisat vilka
åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas granskning av
diagnosregistreringen och redovisningen av denna till Socialstyrelsen.
I revisionsrapporten utgick jämförelserna från att landstinget skulle få ett utjämningsbidrag på 1 435 kr per invånare för år 2001. I det preliminära beslut
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om kostnadsutjämningen som skattemyndigheten fattade i januari 2001 var
beloppet 1 407 kr per invånare, d v s 28 kr lägre per invånare än de tidigare
uppgifterna. Totalt innebär det ca 7,1 mkr lägre årsbelopp för år 2001. Det
beslutet fattades utan beaktande av de korrigerade uppgifter om diagnoser och
vårdtillfällen som landstinget levererade till Socialstyrelsen i december 2000.
Vi har nu fått besked från Statistiska Centralbyrån (SCB) om att kostnadsutjämningen för år 2001 räknats om med hänsyn tagen till de nya uppgifter om
vårdtillfällen och diagnoser som landstinget lämnat efter att bl a ha korrigerat
det fel som fanns i det program som hämtade uppgifter ur våra vårdsystem.
De nya beräkningarna beaktar även att övriga landstings uppgifter om vårdtillfällen och diagnoser förändrats genom att kompletterande uppgifter lämnats till Socialstyrelsen.
Den ekonomiska effekten för landstinget innebär att kostnadsutjämningen för
år 2001 kan komma att öka med 15 kronor per invånare, d v s totalt drygt 3,8
mkr, jämfört med skattemyndighetens beslut i januari 2001. Däremot är beloppet 13 kr lägre per invånare (eller ca 3,3 mkr lägre på årsnivå) än det underlag som revisorerna hade som grund för sina jämförelser.
Det är skattemyndigheten som beslutar om huruvida kostnadsutjämningen ska
förändras och det beslutet ska fattas senast den 15 april 2001. I ett besked
daterat den 20 mars 2001 meddelar skattemyndigheten att man avser att
grunda sitt beslut på de uppgifter som SCB nyligen redovisat. Dessa uppgifter
har tillställts samtliga sjukvårdshuvudmän.
Den nya beräkningen av kostnadsutjämningen för landstinget bygger på ett i
princip fullständigt diagnossatt underlag avseende vårdtillfällen. Det innebär
att det nu går att jämföra det troliga utfallet med beräkningarna och bedömningarna i revisionsrapporten. Där angavs den möjliga förändringen, under
vissa antaganden, kunna uppgå till ett ökat skatteutjämningsbidrag på i storleksordningen 80–180 mkr för år 2001. Jag kan konstatera att utfallet sannolikt innebär att vi erhåller ett lägre belopp (ca 3,3 mkr) än det som var utgångspunkten för beräkningarna.
Landstinget har också begärt omräkning av kostnadsutjämningen för år 2000.
Denna begäran har skattemyndigheten avvisat med hänvisning till att begäran
skett för sent. Det beslutet har landstinget i sin tur överklagat till regeringen
som ännu inte behandlat frågan. Landstinget har vidare begärt att SCB ska
göra en beräkning av kostnadsutjämningen för år 2000, oavsett den formella
prövning som landstinget begärt hos regeringen.
SCB har nyligen meddelat att någon sådan omräkning inte kan göras eftersom
Socialstyrelsen inte till rimlig kostnad och inom rimlig tid kan ta fram de nya
uppgifter som behövs. Jag beklagar att vi inte kan få omräkningen utförd men
konstaterar samtidigt, med hänsyn till den nya beräkningen för år 2001, att
utfallet sannolikt skulle ha inneburit relativt små förändringar i förhållande till
det belopp landstinget redan erhållit.

EU-bidrag till Granparken
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade i september 2000 att planera genomförandet av en djurpark lokaliserad vid Grans naturbruksskola (Granparken). Som förutsättningar för beslutet gällde att bidrag på acceptabel nivå
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ska erhållas, att resterande finansiering ska prioriteras inom ramen för skolans resurser samt att landstingsstyrelsen ska godkänna investeringen innan
den genomförs.
Strukturfondsdelegationen för Mål 1 har nu beviljat 2 mkr till Granparken.
Det treåriga projektets totala budget uppgår till 7,1 mkr. Övrig finansiering
består av bidrag från Piteå kommun med 2,5 mkr, privat finansiering 0,2 mkr,
budgeterade intäkter 1,3 mkr och en egen arbetsinsats från skolan till ett värde
av 1,2 mkr.
Investeringsdelen av projektet, som bl a avser hägn och promenadvägar, täcks
helt av externa medel. Skolans, och därmed landstingets, insats är begränsad
till personalens eget arbete i projektet.
Utvecklandet av Granparken beräknas tillföra mervärden för både regionen
och skolan.
Kvaliteten på undervisningen höjs genom att skolan får tillgång till en riktig
park, där eleverna kan utföra sina övningar och demonstrationer. Parken blir
även en viktig APU-plats (arbetsplatsförlagd utbildning, APU). Kvaliteten
kommer framför allt att höjas i kurserna djurhållning i park, turism och reseservice, småföretagande, försäljning och service.
Skolan vill ytterligare förstärka sin roll som kunskapscentrum och regional
motor för företagande med mötet mellan djur och människa som affärside.
Det finns en stor potential i att utveckla upplevelsebaserat företagande på
landsbygden. Parken blir ett riktigt företag och skolan blir en del av näringen.
Mervärdet består också i en ökad marknadsföring av skolan i och med att tusentals turister besöker Gran varje år, vilket med stor sannolikhet ytterligare
förbättrar rekryteringsläget. Vidare kommer besöken till parken att koncentreras till sommaren, något som förbättrar resurseffektiviteten. Skolans mål är
att ha en levande och aktiv skola hela året.

Platsansvariga vid Gällivare och Kalix sjukhus
Jag har utsett Kirsten Hallman-Petersson till platsansvarig vid Gällivare sjukhus. Hon är utbildad sjuksköterska och för närvarande vårdchef för akutvårdsenheten vid sjukhuset. Tidigare har hon medverkat i flera projektgrupper
på landstingsnivå inom bl a chefsutveckling, personalbemanning och ekonomi
och nu senast inom projektet Utmaningen.
Till platsansvarig vid Kalix sjukhus har jag utsett Per Öhman. Även han är
utbildad sjuksköterska och har lång erfarenhet från både vård och administration. Han har arbetat många år i Kalixförvaltningen där han är planeringschef och för närvarande också t f förvaltningschef.

Rapport om handläggningen av
föreläggande från Statens strålskyddsinstitut
Statens strålskyddsinstitut (SSI) genomförde en inspektionen på Sunderby
sjukhus den 13 september 2000.
Landstinget fick på grund av detta ett föreläggande att åtgärda påpekade brister senast den 2 mars 2001. En ansökan om uppskov till SSI med att vidta
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åtgärder har beviljats fram till 31 augusti 2001. Som skäl för ansökan angavs
den pågående omorganisationen i landstinget.
I föreläggandet från Statens Strålskyddsinstitut finns krav på åtgärder avseende tillstånd för nukleärmedicinsk verksamhet. Det förra tillståndet gällde
enbart verksamheten vid Bodens sjukhus. En ny ansökan som gäller nukleärmedicin vid Sunderby sjukhus är färdig och kommer inom de närmaste dagarna att sändas in till SSI för godkännande.
SSI påpekade även att ansvarsförhållanden vad gäller strålskyddsutbildning
är oklar i den nuvarande organisationen. Detta påpekande regleras i den nya
strålskyddsorganisationen. Arbete med att ta fram ett förslag till en ny sådan
organisation pågår och kommer att vara färdig inom kort. Just nu håller innehållet i förslaget på att förankras hos verksamhetscheferna.
SSI påpekade slutligen att det saknades rum för radioaktivt avfall i Sunderby
sjukhus. Detta stämde inte. Det finns ett avfallsrum som fyller alla kriterier,
vilket också meddelats till och accepterats av SSI.
En samlad rapportering till Statens strålskyddsinstitut om vidtagna åtgärder
kommer att göras till den 31 augusti 2001.

Förstudie om alternativa
driftsformer för laboratorieverksamheten
Landstingsfullmäktige har i Landstingsplan 2001 fastställt att laboratorieverksamheten ska effektiviseras genom entreprenad- eller intraprenadlösningar. I styrelsens verksamhetsplan för 2001 har uppdragits åt landstingsdirektören att fullfölja påbörjad översyn av verksamheten samt att arbeta fram underlag för prövning av eventuell entreprenad.
För ändamålet har jag anlitat en konsult med uppdrag att genomföra en förstudie med följande innehåll:
 Översiktlig genomgång och analys av intraprendaformen.
 Redovisning av olika entreprenadformer.
 Vägledning för upphandlingsförfarande.
Jag har också uppdragit åt konsulten att utifrån egna erfarenheter lämna förslag till val av organisationsform.
Konsulten har presenterat sin förstudie i form av en rapport som redovisas i
bilaga. Jag kommer att värdera rapportens innehåll och återkomma till styrelsen med ett förslag.

Lokalanpassningar vid Sunderby sjukhus
Jag har medgett att Sunderby sjukhus inom en ram på 1,5 mkr får göra anpassningar i de lokaler som nu används för förlossnings- och BB-verksamhet. Skälet till anpassningarna är dels vissa brister i arbetsmiljön som påpekats av Arbetsmiljöinspektionen, dels behov av viss lokalanpassning inför
övertagandet av verksamhet från Kalix och Piteå sjukhus. De åtgärder som är
aktuella framgår nedan.
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Förlossningsavdelningen

 En provisorisk omvårdnadsexpedition byggs om för att inrymma tillräckligt antal arbetsplatser/personer. Dessutom ingår anpassning av ventilationen (arbetsmiljö).
 Ett paus-/personalrum och ett grupprum skapas. För närvarande nyttjar
personalen patienternas dag-/matrum (arbetsmiljö).
BB-avdelningen

 En omvårdnadsexpedition som rymmer tillräckligt antal personer skapas
(arbetsmiljö).
 En toalett tas bort för att ge utrymme för transporter i korridor (arbetsmiljö).
 TV-apparater monteras på vägg (arbetsmiljö).
 Ett undersökningsrum för barn iordningställs (arbetsmiljö och patientsäkerhet).
 Mat- och dagrum anpassas till att det blir en ren BB-avdelning. Det blir
fler som äter, alltså behövs fler matplatser (arbetsmiljö samt anpassning
inför övertagandet av verksamhet från Kalix och Piteå sjukhus).
Den lokalanpassning som har koppling till övertagandet av verksamhet från
Kalix och Piteå sjukhus ligger givetvis i linje med de sammantagna anpassningar som måste göras för att skapa utrymme för utökad verksamhet och
som redovisades i min rapport till styrelsen den 31 januari 2001.

Rekrytering av tyska läkare
Landstinget deltar i ytterligare en rekryteringsmässa i Tyskland. Denna gång i
Bonn, dit ca 100 läkare som inte hade möjlighet att delta vid föregående
mässa i Berlin har inbjudits. Man räknar med att 70–80 läkare kommer att
delta, varav cirka en tredjedel är specialister.

Utlämnade frikort år 2000
Sedan 1997 innebär högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård att
man som patient behöver betala högst 900 kr under en tolvmånadersperiod.
Skyddet omfattar läkarbesök och sjukvårdande behandling i offentlig och privat öppen hälso- och sjukvård p g a sjukdom. Avgift för telefonrådgivning vid
receptförskrivning ingår.
I tabellen redovisas hur antalet utlämnade frikort har utvecklats mellan åren
1997 och 2000.
Vårdgivare
Landstinget
Privata läkare och sjukgymnaster
Tandvård (offentlig och privat)
Totalt

1997
15 460
4 803
20 263

1998
16 755
5 772
22 527

1999
22 479
6 149
242
28 870

2000
24 226
9 169
473
33 868

Män
Kvinnor
Totalt

7 461
12 802
20 263

7 356
15 171
22 527

9 713
19 157
28 870

11 577
22 291
33 868
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Antalet utlämnade frikort har totalt ökat med drygt 67 procent mellan 1997
och 2000, varav ökningen för privata vårdgivare är drygt 90 procent och för
landstinget drygt 56 procent.
Antalet utlämnade frikort för kvinnor har ökat med 74 procent under perioden
1997–2000, medan de för männen ökat med 55 procent under motsvarande
period.
Medelåldern för en patient som fick ett frikort under år 2000 var 58 år hos
landstinget, 51 år hos privata vårdgivare och 59 år hos tandvården.
Den genomsnittliga giltighetstiden för ett frikort utlämnat av en vårdgivare
inom landstinget var 219 dagar, av privata vårdgivare 255 dagar och av tandvården 204 dagar.
Sedan 1997 har följande förändringar skett som påverkat antalet utlämnade
frikort:
 År 1998 infördes avgiftsfrihet i öppen vård för barn och ungdomar t o m
19 år.
 Sedan 1999 ingår viss tandvård i högkostnadsskyddet. Fr o m detta år får
även vissa patientgrupper inräkna kostnaden för vaccination och besöksavgift vid vaccination mot influensa och pneumokocker i högkostnadsskyddet. Besöksavgifterna för läkarbesök i primärvård och på sjukhus höjdes från 100 till 125 kr respektive 150 kr till 200 kr.
 År 2000 höjdes besöksavgiften för sjukvårdande behandling från 60 kr till
80 kr och avgiften för läkarbesök på akutmottagning, jourcentral och under jourtid från 200 kr till 250 kr.
Det faktum att fler och högre besöksavgifter ska rymmas inom högkostnadstaket på 900 kr återspeglas i följande tabell där antalet frikortsbesök och intäktsbortfallet på grund av att patienterna har frikort framgår:
Antal frikortsbesök
Intäktsbortfall (tkr)

1997
189 714
15 754

1998
182 927
14 498

1999
203 297
18 272

2000
209 880
20 567

Siffrorna gäller enbart landstingets inrättningar, inte privata vårdgivare.
Antalet frikortsbesök ökade med ca 11 procent mellan 1998 och 1999 och
med drygt 3 procent mellan 1999 och 2000. Under motsvarande perioder
ökade intäktsbortfallet med 26 procent respektive drygt 12 procent.
Mina kommentarer

År 2000 fick nästan var sjätte norrbottning i åldern 20 år och äldre ett frikort.
Dessa norrbottningar gjorde i genomsnitt 1,1 frikortsbesök på en vård-enhet
inom landstinget. För varje frikortsbesök som gjordes förlorade landstinget i
genomsnitt 98 kr.
Jag kan konstatera att antalet utlämnade frikort har ökat med drygt 67 procent
mellan 1997 och 2000. Ökningen är störst hos de privata vårdgivarna. Intäktsbortfallet inom landstinget var drygt 20 mkr på grund av frikortsbesök.
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Miljöfrågorna inför den nya organisationen
Landstingets miljöarbete har bedrivits i systemform sedan 1996. Under denna
period har landstingets miljöarbete blivit mycket bättre, men en hel del återstår att göra.
För ett år sedan informerade jag förvaltningscheferna om de brister som förekommit i en uppföljning som gjordes 1999. En kontroll har visat att många av
dessa brister kvarstår. Det är nu viktigt att de åtgärdas i samband med övergången till den nya organisationen.
I miljösystemets årsredovisning för år 2000 framgår att vi ändå uppnått
många bra resultat de senaste åren. Följande exempel belyser detta:
 Sunderby sjukhus, som varit igång drygt ett år, är ett miljölyft för landstinget. Energiförbrukningen för uppvärmning har minskat till en tredjedel
jämfört med de gamla sjukhusen och besparingen i kronor för el, värme
och vatten är drygt 7 miljoner.
 Mängden återvinningsmaterial ökar i landstinget. På sjukhusorterna deponeras hushållssopor endast i Kalix och Gällivare, där kommunerna inte har
utvecklat källsorteringen.
 Miljöprövningen av sjukhusen är snart klar. Kiruna sjukhus beräknas
kunna lämna in sin tillståndsansökan under första halvåret 2001.
 Landstingets miljöpris har på kort tid etablerats till länets mest uppmärksammade miljöpris.
 I och med landstingets samarbete med Vägverket har transportfrågorna
kommit på dagordningen både från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.
 Folktandvården har rensat samtliga 60 klinikers vattenlås med avseende på
amalgamrester. Resultatet blev drygt 11 kg rester, som innehåller ca 5 kg
bundet kvicksilver.
 Ett grundmaterial för miljöledning enligt ISO 14000 finns framtaget för
serviceverksamheterna. Grans naturbruksgymnasium har också tagit fram
ett underlag för miljöledning.
 Numera finns rutiner för årliga sammanställningar av miljöstatistik och
redovisningar.
Viktiga frågor i den nya organisationen

 Systemarbetsformen varit en utmärkt arbetsform för att hålla ihop ett
landstingsgemensamt miljöarbete. I den nya organisationen ska det finnas
arbetsformer som tillgodoser detta.
 Det snart fem år gamla miljöpolitiska programmet ska analyseras i samband med övergången till ny organisation.
 Jag har för avsikt att tydligt vidarefördela miljöansvaret enligt miljöbalkens krav.
 Vi ska bli bättre på att hantera och dokumentera våra kemikalier.
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Erfarenheterna från det miljöledningsarbete som är genomfört vid serviceenheterna och Grans naturbruksgymnasium ska tas till vara i den nya organisationen. Särskilt viktigt är att servicedivisionen håller en hög nivå i miljöarbetet.

Kvalitetsredovisning för Grans
naturbruksskola och Kalix naturbruksgymnasium
Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet åligger det huvudmannen att årligen upprätta skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den
kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av skolplanen. Enligt anvisningarna ska redovisningen innehålla en bedömning av dels i vilken mån målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka åtgärder som behövs om målen inte
har uppnåtts.
Kvalitetsredovisningen för 2000 visar att skolorna i stort sett nått målen, inom
vissa områden mycket väl. De flesta elever trivs och uppskattar skolan och
undervisningen.
Grans naturbruksskola uppfyller i hög grad många av de nationella målen.
Skolan får högt betyg för sitt arbete med inflytande- och demokratifrågor för
eleverna. Även internationella kontakter, samverkan med näringen, den
arbetsplatsförlagda delen av utbildningarna och samverkan med det omgivande samhället ser mycket bra ut. Elevvårdsarbetet genomförs också på ett
bra och systematiskt sätt. Det som skolan behöver utveckla och arbeta med är
att minska avhoppen i årskurs 1.
Kalix naturbruksgymnasium uppfyller i hög grad nationella mål som gäller
kontakter med näringen och omgivande samhälle, internationella kontakter
och har få avhopp från utbildningarna. Skolan bör lägga mer kraft på handledarutbildning för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningarna och även
förlägga mer utbildningstid till arbetsplatserna. Elevvårdsarbetet behöver
också stramas upp och systematiseras samt former utvecklas för elevinflytande.
Den fullständiga rapporten redovisas i bilaga. Den finns också på kultur- och
utbildningsförvaltningens hemsida.

Motioner
Följande motioner är under beredning:
Motion (motionär)
Motion 4/01 om vårdavtal för BB-verksamhet i Kiruna
(v-, ns-, kd- och c-grupperna)
Motion 5/01 om utveckling av omvårdnad inom landstinget (fp-gruppen)
Motion 6/01 om satsning på primärvård och husläkarteam (fp-gruppen)

Handläggning
Styrelsen 2001-05-31
Fullmäktige 2001-06-13--14
Styrelsen 2001-05-31
Fullmäktige 2001-06-13--14
Styrelsen 2001-05-31
Fullmäktige 2001-06-13--14

Remissyttrande
Följande handläggning föreslås för inkommen remiss:
Yttrandet avser (yttrande till)
Betänkandet (SOU 2000:127) Rättvis kommunal utjämning (Finansdepartementet)

Senast
2001-05-18
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Beredningens förslag
1 Rapporten godkänns.
2 Investeringen i Granparken godkänns.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 61

Motion 1/01 om åtgärder mot rökning
Dnr 177-01

Motionen
Av Stefan Tornberg (c):
Under de senaste veckorna har rökningens skadeverkningar uppmärksammats
i media. En anledning är den rapport som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) publicerat om behandling av astma och KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Det är framförallt rökare som får KOL och de som
drabbas kan bli mycket svårt andfådda bara genom att röra sig inomhus.
Lungläkarna vid Sunderby sjukhus har fått sända flera patienter med svår
lunginvaliditet p g a KOL vidare för lungtransplantation. 125 patienter i
Norrbotten uppges enligt Norrbotten SBU-informatör, läkaren Göran Waller
få syrgasbehandling i hemmet.
Enligt SBU-rapporten:
 Riskerar varannan rökare att drabbas av KOL.
 Har behandling med läkemedel endast marginell effekt.
 Hindrar rökstopp sjukdomens utveckling, förlänger livet med 7 år och
minskar genast symtgom av hosta och slembildning.
 Är rökstopp den behandling som har den överlägset bästa effekten på
sjukdomen.
Norrbottens SBU-informatör har visat att om rapportens fakta tillämpas på
norrbottniska förhållanden så kommer hälften av länets 30 000 daglig rökare
att drabbas av KOL. Det innebär 15 000 KOL-patienter om dagens rökvanor
bibehålls. Idag uppskattas landstingets kostnad för denna patientgrupp till ca
9 miljoner kronor årligen.
Den enda effektiva åtgärden mot sjukdomen är rökstopp. Därför innebär varje
minskning av antalet rökare i Norrbotten en förbättring av folkhälsan. Det är
därför en självklar uppgift för Norrbottens läns landsting att aktivt och systematisk i alla sammanhang agera för att hindra fler från att börja röka och få
de som redan röker att sluta. En åtgärd är att i landstingets datajournal föra in
stödrutiner för att fånga upp rökvanor och hjälpa till rökstopp.
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Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta:
att ett samlat åtgärdsprogram utarbetas för att minska antalet rökare i Norrbotten.
att ett tydligt och mätbart mål om att minska antalet rökare fastställs.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och förslag till fullmäktige:
Forskning som redovisas från SBU visar att tobaksrökning är det största enskilda förebyggbara och behandlingsbara folkhälsoproblemet som för många
människor leder till sjukdom och för tidig död.
Under år 1999 har det inom landstinget bedrivits ett projektarbete med syfte
att föreslå hur SBU:s rapport ”Metoder för rökavvänjning” skulle kunna spridas och implementeras inom landstinget. Som ett led i detta arbete har det
under år 2000 genomförts två utbildningar om vardera två dagar i rökavvänjning för sjukvårdspersonal inom sjukhusvård, primärvård och tandvård. Ytterligare en utbildning är planerad under våren 2001.
I och med landstingets nya organisation ges ytterligare möjligheter till att utarbeta ett samlat åtgärdsprogram för att minska antalet rökare i Norrbotten.
Tandvården och primärvården som möter en stor del av befolkningen har särskilt goda förutsättningar att bedriva ett aktivt och brett arbete för att hindra
fler från att börja röka och stödja de som redan röker att sluta.
Administrativa rutiner som främjar att rökare identifieras och att patienternas
rökvanor systematiskt identifieras ökar andelen patienter som ges råd och stöd
för att sluta röka.
Det är angeläget att insatser för att minska tobaksrökning har ett tydligt stöd
från landstinget. Landstingets engagemang i denna fråga bör omfatta insatser
riktade till hela befolkningen, till patienter och till den egna personalen. De
aktiviteter som hittills initierats för att sprida kunskapsunderlag från SBU och
de genomförda utbildningsinsatserna för rökavvänjning har lagt en god grund
för att ta ytterligare ett steg och utarbeta ett samlat åtgärdsprogram för att
minska antalet rökare i Norrbotten. Det är särskilt angeläget att det inom primärvården och tandvården utarbetas tydliga och mätbara mål för arbetet med
att minska antalet rökare i Norrbotten.
Motionen bifalls.

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.
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§ 62

Motion 2/01 om inköp av
mobil tandvårdsbuss (v-gruppen)
Dnr 234-01

Motionen
Vänsterpartiet är väl medvetet om den brist som vi har på tandläkare i vårt
stora län, och då speciellt i glesbygden där det är ännu svårare att rekrytera
tandläkare till de vakanta tjänsterna. Detta är ett stort problem för de människor som bor i glesbygden. Man måste åka in till tätorten på den tid som man
blir tilldelad; dessutom är man tvungen att även skjutsa sina barn till tandläkarbesök. Detta blir väldigt dyrt, särskilt för familjer med flera barn och de
bensinpriser som nu råder.
Nu vet vi att det finns speciellt byggda mobila tandläkarbussar som med fördel skulle kunna besöka länets glesbygd efter en uppgjord turlista. Vi tror att
kostnaderna för landstinget skulle minska, eftersom man skulle kunna avveckla vissa tandläkarlokaler i glesbygden där tjänster är svåra att besätta.
Samtidigt som man ger människor i glesbygden bättre möjligheter att få göra
sina tandläkarbesök i sina hemorter.
Därför föreslår vänsterpartiets landstingsgrupp:
att landstinget i Norrbottens län undersöker möjligheter att inköpa en mobil
tandvårdsbuss.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och förslag till fullmäktige:
Mobil tandvård i olika former har bedrivits och bedrivs på olika platser i landet, omfattningen är dock relativt begränsad. Verksamheten bedrivs i olika
nivåer, från enklare bärbar utrustning till komplett flyttbar klinik. Det är det
senare som tas upp i motionen.
Folktandvårdens kansli har under flera år följt frågan huvudsakligen med
tanke på det vikande patientunderlaget på vissa orter. Det finns idag företag
som kan leverera en mobil tandklinik i olika utföranden, antingen som husbil
eller som husvagn. Kostnaden ligger i storleksordningen 1–1,5 mkr.
Husbilen kräver lastbilskörkort och husvagnen är så tung att speciella krav
ställs på dragfordonet. Det innebär att man vid förflyttning måste anlita extern transportör. Väl på plats måste den mobila kliniken pallas upp och anslutas till el och helst vatten. Det krävs alltså arbetsinsatser för uppställning och
inför borttransport. Den mobila kliniken är med andra ord inte så mobil som
man tänker sig i motionen. Tandläkarutrustning, autoklav m m innehåller vatten och det innebär att enheten alltid måste vara uppvärmd, även under transport.
Folktandvården i Ystad använder en mobil klinik av det här slaget för behandling av barn vid skolor i upptagningsområdet. Erfarenheterna därifrån är goda
men det kräver, som man säger, en eldsjäl.
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I Norrbotten skulle man kunna tänka sig en mobil lösning om man vid några
annextandkliniker har ett så litet patientunderlag att det inte är motiverat med
fasta lokaler. Man måste dock vara medveten om att en verksamhet av det här
slaget inte tillför några vårdresurser; transporter och förberedelsearbete m m
kommer sannolikt tvärt om att minska tillgänglig vårdtid, och vårdtid är det vi
lider brist av i inlandet och i Malmfälten.
För närvarande har de flesta av våra annextandkliniker ett så stort patientunderlag att en mobil klinik skulle behöva stationeras en större del av året på
orten. Man kan inte heller tänka sig att någon dagligen under en lång period
skulle vilja arbeta på en sådan enhet, bland annat av arbetsmiljöskäl.
Folktandvårdens kansli har i en överslagsberäkning gjort bedömningen att om
3–4 annextandkliniker med mycket litet patientunderlag läggs ned skulle en
mobil klinik bära sig ekonomiskt. För närvarande är det två kliniker, Muodoslompolo och Porjus, som har ett så litet patientunderlag. För att testa hur
tandvård under sådana former skulle fungera i Norrbotten finns det eventuellt
möjligheter att under en period hyra en mobil enhet.
Sammanfattningsvis är förslaget att i glesbygd bedriva tandvård i mobila enheter intressant och folktandvården bör fortsätta att följa utvecklingen vid
annextandklinikerna och när det bedöms lämpligt föreslå åtgärder.
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Motionen anses därmed besvarad.
Yrkande

Harry Nyström (v):
 Motionen bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.
Reservation

Av Harry Nyström (v) till förmån för yrkandet.

17

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 22 MARS 2001

§ 63

Motion 3/01 om hemdatorer till
fullmäktigeledamöter (v-gruppen)
Dnr 235-01

Motionen
Vänsterpartiets landstingsgrupp har tidigare motionerat om att landstingsfullmäktiges ordinarie ledamöter skulle utrustas med hemdatorer. Motionen
behandlades på landstingsfullmäktige den 18 mars 1999, där den avslogs med
motivering att genomförandet skulle ske stegvis.
Vi menar att Norrbottens län är ett vidsträckt område, eller en fjärdedel av
Sveriges yta, vilket innebär långa avstånd och där kommunikationerna ej är de
bästa. Samtidigt som vi lever i ett samhälle med snabba förändringar, och det
gäller för våra förtroendevalda att vara väl informerad om de olika kraven och
rättigheter som ställs av våra medborgare.
Dessutom är det den förtroendevaldes uppgift att snabbt hålla sig underrättad
om vad som sker inom landstingets olika verksamheter. Dessutom så har en
ny politisk organisation genomförts med sju nya beredningar och då anser vi
det ännu mer angeläget att ledamöter förses med hemdatorer.
Med anledning av ovanstående yrkar vänsterpartiets landstingsgrupp:
att landstingsfullmäktige beslutar förse ordinarie ledamöter med hemdatorer.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och förslag till fullmäktige:
I landstingsstyrelsens yttrande över den motion i samma fråga som landstingsfullmäktige behandlade i mars 1999, framhöll styrelsen att den delar uppfattningen att information till de förtroendevalda är en viktig fråga och att kommunikation via datorer underlättar sådan information.
På grund av det ekonomiska läget var styrelsen dock inte beredd att tillstyrka
den massiva satsning på hemdatorer till förtroendevalda som motionärerna
föreslog. Istället förordades ett stegvis genomförande där datorutrustning med
möjlighet till kommunikation från hemmet skulle erbjudas förtroendevalda
med mer omfattande uppdrag.
Denna uppfattning delades av fullmäktige som med bred majoritet beslutade
att landstingsråd, oppositionsråd, ordförande med basarvodesanknutet årsarvode samt ordföranden bland revisorerna ska erbjudas datorutrustning med
möjlighet till kommunikation från hemmet.
Inget i sak har förändrats sedan dess. Landstinget ekonomisk situation är fortfarande sådan att omfattande, och många gånger smärtsamma, sparåtgärder
måste genomföras. Om kostnaderna för politikerorganisationen ska ökas, vilket ett bifall till motionen skulle innebära, måste ytterligare sparåtgärder vidtas i den övriga organisationen. Detta skulle enligt styrelsens mening sända
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felaktiga signaler till de anställda och skada såväl förståelsen för som viljan
att delta i redan beslutade besparingar.
Styrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Motionen hänskjuts till beredningen av Landstingsplan 2002.
Yrkande

Harry Nyström (v):
 Motionen bifalls.
Propositionsordning

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

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.
Reservation

Av Harry Nyström (v) till förmån för yrkandet.

§ 64

Omprövning av beslut om
programgrupp för kvinnosjukvården
Dnr 164-01

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har i Landstingsplan 2001 fastställt att en programgrupp ska tillsättas med uppgift att följa och utvärdera kvinnosjukvården i
länet och kontinuerligt avrapportera till landstingsstyrelsen. Programgruppen
ska lämna en slutrapport till landstingsfullmäktige i slutet av 2001.
Gruppen ska säkerställa att förutsättningarna för inflyttningen till Sunderby
sjukhus respektive Gällivare sjukhus föreligger innan inflyttning sker. Eftersom inflyttning till Gällivare skett, återstår den del av uppdraget som avser
inflyttningen i Sunderby sjukhus.
Tillsättningen av programgruppen har behandlats av landstingsstyrelsen vid
två tillfällen, utan att enighet om sammansättningen kunnat nås. Styrelsen har
därför beslutat att återföra ärendet till fullmäktige.
Enligt kommunallagen måste ärendet åtföljas av förslag till beslut.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och förslag till fullmäktige:
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Gruppledarna för (s) och (v) har nominerat partiföreträdare till gruppen, medan gruppledarna för (ns), (m), (kd), (c) och (fp) har förklarat att de inte är
villiga att göra det. Istället förordar de att tjänstemän tillsätts i gruppen.
Styrelsen anser det inte meningsfullt att tillsätta ännu en tjänstemannagrupp
utöver de många grupper som redan är engagerade i det aktuella omstruktureringsarbetet. Eftersom det inte är möjligt att tillsätta en programgrupp där
företrädare för samtliga partier ingår, föreslår styrelsen fullmäktige att fatta
följande beslut:
1 Beslutet om tillsättning av en programgrupp för kvinnosjukvården upphävs.
2 Därmed åvilar det landstingsstyrelsen att själv direkt svara för den kontrollfunktion som programgruppen skulle ha haft.

Beslut
Landstingsstyrelsens yttrande och förslag till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.

§ 65

Yttrande över betänkandet
(SOU 2000:91) Hälsa på lika villkor–
nationella mål för folkhälsan
Dnr 220-01

Ärendebeskrivning
Betänkandet är Nationella folkhälsokommitténs slutbetänkande. Yttrande ska
vara socialdepartementet tillhanda senast den 15 april 2001.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att avge följande yttrande samt att
synpunkterna från temadiskussionen tidigare under dagen bifogas yttrandet:
Innehållet i de mål och delmål som föreslås är förenligt med en allmänmänsklig, humanistisk grundsyn och önskvärd utveckling av folkhälsan.
Det är positivt att folkhälsokommittén placerat folkhälsofrågorna direkt inom
de vardagliga verksamheterna och visat på dess betydelse för den långsiktiga
folkhälsan. Betänkandet i sig har ett stort värde genom att stimulera till dialog
om hälsan i samhällets olika sektorer.
Som värdefull bieffekt kan betänkandet också bidra till att stärka känslan av
betydelse för sammanhanget bland de enskilda medarbetarna i skolan, barnomsorgen, vårdcentralen osv. Förslaget innebär också en klar viljeinriktning
för att minska den ej önskade ”ojämlika hälsan”; insatserna ska inriktas på
och komma de mest utsatta grupperna till gagn.
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Det som kan bli starkt styrande för utveckling och eventuell prioriteringsordning av insatserna inom folkhälsomålen är de indikatorer som väljs som mått
för utvecklingen inom varje delmål. Kommittén utgår från att Folkhälsoinstitutet ska föreslå acceptabla gränsnivåer för indikatorerna i samarbete med andra myndigheter. Arbetet kring denna nivåsättning bör ske i nära
samråd med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Det vore
värdefullt att Folkhälsoinstitutet och andra berörda åläggs att under innevarande år sammanfatta föreslagna indikatorers utgångsläge på läns- och kommunnivå.
Kommittén föreslår att regeringen avsätter 155 miljoner kronor per år under
3–5 år för att stödja uppbyggnaden av en struktur kring själva folkhälsoplanearbetet. Stödets innehåll och utformning bör ske i nära samråd med
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Det kan också övervägas om inte en ökad hälsovinst kan fås genom att delar av dessa medel omfördelas som ekonomiskt stöd till kommuner och landsting för riktade insatser
inom delmålen, exempelvis inom hälsofrämjande skola eller psykisk hälsa
bland barn och ungdom.
Folkhälsofrågor är inte ens utan allas ansvar och berör alla politikområden –
utbildning, arbetsmarknad, bostadsmiljö med flera. Den nationella politiken
har stor betydelse för folkhälsan på lokal nivå. Det kan därför finnas värde i
att komplettera utmaningarna till staten med mer ”utmanande” insatser om
aktiva bidrag för en generell positiv folkhälsoutveckling.
Till exempel kan staten inom arbetsmarknadspolitiken verka för möjligheter
till arbete för alla. Utmaningarna till staten innefattar därmed inte enbart nationella anvisningar eller stödåtgärder för utsatta grupper utan också en mer
aktiv folkhälsopolitik.
Kommittén föreslår en ny folkhälsolag med motivering att lyfta folkhälsofrågornas betydelse. Utifrån följande perspektiv är det tveksamt om det finns ett
reellt behov av en sådan lag:
 Landstingens allmänna folkhälsoansvar kan redan idag tolkas ur hälsooch sjukvårdslagen.
 Det aktiva stöd som kommittén föreslår till kommuner och landsting för att
stödja folkhälsoplanearbetet kan i sig garantera att hälsoplanerna upprättas.
 Det som är av störst betydelse är innehåll, avvägningar och ambitionerna i
folkhälsoplanerna. Detta styrs mer av de målinriktningar som kommittén
föreslagit och inte av folkhälsolagen.
 Genom förbundens medverkan har ett större intresse skapats bland kommunala huvudmän att utveckla och tillämpa hälsomått vid besluts- eller
uppföljningsskeden, t ex hälsokonsekvensanalyser, hälsomatriser och välfärdsbokslut. Dessa tillsammans med målområdenas mätbara hälsoindikatorer kan skapa tillräckligt intresse och dialog kring folkhälsofrågorna
inom olika verksamhetsområden eller inom geografiska områden.
Hälso- och sjukvårdens bidrag till folkhälsan har beräknats motsvara cirka 10
procent. Den resterande möjligheten att påverka förutsättningarna för gruppers eller individers hälsa står andra aktörer för. Det är därför viktigt att
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kommuner med flera får en mer framträdande roll vid metodutveckling inom
förebyggande folkhälsoarbete och att sjukvården inriktar sig till att finna rutiner för förebyggande arbete inom de egna verksamheterna.
Landstingens medverkan i nätverk kring folkhälsan bör främst koncentreras
till förmedling av kunskap kring hälsokonsekvenser och sjukdomsbörda som
sjukvården möter. Folkhälsoaspekterna ska integreras som en naturlig del
inom sjukvårdens verksamheter. I slutändan är det också i landstingens intresse att efterfrågan av sjukvårdande insatser som kan förebyggas eller senareläggas kan minskas.
Innehållet i hälso- och sjukvårdens insatser ska i grunden vara enhetlig över
länet med möjlighet till vissa lokala lösningar. Det är därför fördelaktigt att
landstingens samverkan med länets kommuner till större delen kan göras i en
gemensam process. Sannolikt kommer folkhälsoplanerna att utvecklas allt
eftersom erfarenhet och hälsovinster kan konstateras.

Beslut
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige:
1 Yttrande enligt beredningens förslag avges.
2 Synpunkterna från temadiskussionen tidigare under dagen bifogas yttrandet.

§ 66

Revisionsrapporter
om landstingsstyrelsens och vissa
nämnders ansvarsutövning 2000
Dnr 184-01, 185-01, 278-01

Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har som ett led i sitt löpande arbete granskat landstingsstyrelsens och vissa nämnders ansvarsutövning under år 2000. Resultatet
av granskningen redovisas i rapporterna:
 Landstingsstyrelsens ansvarsutövning.
 Direktioners och nämnders ansvarsutövning.
 Försörjningsnämndens och Länsservice verksamhet år 2000.
Landstingsstyrelsen

När det gäller granskningen av landstingsstyrelsens ansvarsutövning redovisar
revisorerna sina synpunkter uppdelat på områdena det politiska arbetet, ledning, måluppfyllelse, produktivitet, kvalitet, säkerhet, organisation samt styrning och uppsikt över aktiebolagen.
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Sammanfattningsvis lämnar revisorerna kommentarer och synpunkter på hur
styrelsens ansvarsutövning kan utvecklas och förbättras inom respektive
granskat område.
Direktioner och primärvårdsnämnder

Granskningen av vissa av direktionerna och primärvårdsnämnderna utmynnar
i att revisorerna konstaterar att det för verksamhetsåret 2000 finns en godtagbar styrning, uppföljning och kontroll avseende ekonomi, produktion och kvalitet. Viss kritik riktas dock genom att revisorerna konstaterar att ekonomistyrningen varit svag och vidtagna sparåtgärder inte tillräckliga. Revisorerna
överlämnar sina synpunkter till landstingsstyrelsen för kännedom och beaktande vid pågående utveckling av styrelsens arbets- och styrformer samt rutiner.
Försörjningsnämnden

För försörjningsnämndens del utmynnar granskningen i att revisorerna konstaterar att nämndens uppföljning under året varit tillfredsställande när det
gäller verksamhetens produktion. Däremot saknar man en ekonomirapportering som är kopplad till produktionen. Viss kritik riktas även mot att styrningen av verksamheten huvudsakligen skett i form av generella direktiv till effektivisering, medan konkreta och tillräckligt omfattande åtgärdsprogram saknats.
Kritik riktas också mot den interna kontrollen. Samtidigt konstaterar revisorerna att nuvarande tjänstemannaledning på ett förtjänstfullt sätt har ägnat
den interna kontrollen stor uppmärksamhet och att man via styrdokument, nya
rutiner och ett disciplinerat förhållningssätt försöker strama upp den interna
kontrollen.

Beredningens yttrande och förslag
Landstingsstyrelsen

Beredningens kommentarer följer de områden som granskats.
Politiskt arbete

Revisorerna pekar på behovet av att klargöra roller och uppgifter mellan
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Vidare anser revisorerna att
styrelsens arbete i högre grad behöver fokuseras till strategiska frågor på bekostnad av mindre viktiga ärenden, samt att styrelsens krav på möjligheter att
styra och följa upp verksamheten behöver skärpas.
Beredningen delar uppfattningen att en tydlig ansvarsfördelning mellan fullmäktige och styrelse är viktig för att det politiska arbetet ska få en hög trovärdighet. Den bör kunna uppnås inom ramen för redan planerade gemensamma utbildnings- och informationsinsatser till fullmäktiges och styrelsens
ledamöter. Det är även angeläget att respektive politiskt parti tar ansvar i
dessa frågor.
När det gäller frågan om att fokusera styrelsens arbete på strategiska frågor
så kan det ske genom enkla medel. Den viktigaste åtgärden är sannolikt att se
till att öka tiden för styrelsemöten. Det torde stimulera ledamöterna att avsätta
mer tid för att diskutera de strategiska frågorna. En väl strukturerad dagordning är ytterligare en åtgärd som kan bidra till att öka fokuseringen på strate-
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giska frågor. Bedömningen av vad som är eller inte är en strategisk eller viktig
fråga skiljer sig sannolikt åt mellan styrelsens ledamöter. Det viktiga är dock
att tillräcklig tid finns för att ingående diskutera aktuella styrelseärenden.
Att notera är också att det inte bara är vid de formella styrelsesammanträdens
som strategiska frågor och aktuella styrelseärenden diskuteras. Beredningsprocessen fram till sammanträdet är viktig. Varje styrelsemöte föregås av
ibland flera beredningar och gruppledaröverläggningar. Därutöver har de
olika partierna gruppmöten. De strategiska frågorna får därför ofta en grundlig och bred behandling innan de kommer upp till styrelsen. De politiska partiernas hantering har här en stor betydelse.
Frågan om att öka styrelsens möjligheter att styra och följa upp verksamheten
är av central betydelse. Styrelsens möjligheter i detta avseende är att ställa
mycket tydliga krav på landstingsdirektören så att relevanta verktyg utvecklas
för såväl styrning som uppföljning av landstingets samlade verksamhet. Enligt
gällande plan för uppföljning så kommer styrelsen att regelbundet få återkoppling av verksamhetens resultat.
Men det avgörande för vilka styrmöjligheter styrelsen i realiteten har är kvaliteten i den styrinformation som lämnas. Det är därför av högsta vikt att landstingsdirektören ansvarar för att utveckla metoder, indikatorer och nyckeltal
för såväl styrning som uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Ledning

Revisorerna redovisar att processen med att ta fram planeringsdokument fungerar väl. Delaktigheten är hög men det finns en uppfattning om att mål och
krav samt uppföljning är allt för fokuserade på ekonomi samt hälso- och
sjukvård, vilket innebär att andra verksamhetsområden kommer i skymundan.
Särskilt framhålls att mål för produktion och kvalitetsfrågor inte är tillräckligt
utvecklade. Vidare redovisar revisorerna att det finns behov av att utveckla
chefs- och ledarskapet i landstinget.
Beredningen instämmer i att planeringsprocessen är väl utvecklad och att det
är angeläget att den även fortsättningsvis fungerar väl och utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling av tydliga och mätbara mål är ett viktigt inslag
för att styrelsens ska kunna fullgöra sitt uppdrag att styra och följa upp verksamheten. I den delen har landstingsdirektören, vilket tidigare påpekats, ett
stort ansvar.
När det gäller chefs- och ledarskapet noterar beredningen revisorernas synpunkter. Eftersom detta är en ledningsfråga så bör den överlämnas till landstingsdirektören för beaktande när den nya organisationen för verksamheten
införs.
Måluppfyllelse

Revisorerna konstaterar att styrelsens verksamhetsuppföljning behöver förbättras. Beredningens syn på behovet av åtgärder inom området har redovisats ovan.
Produktivitet

Revisorerna redovisar att förtroendevalda i såväl styrelse som fullmäktige
efterlyser mått och nyckeltal som tydligare beskriver sambanden mellan tilldelade resurser och de prestationer och resultat som uppnås i verksamheten.

24

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 22 MARS 2001

Även dessa önskemål ligger enligt beredningens mening i linje med tidigare
framförda uppfattningar om att bättre verktyg behöver utvecklas för att styrelse och ytterst landstingsfullmäktige ska kunna fullgöra sina roller att styra
och leda den samlade verksamheten.
Det bör uppdras åt landstingsdirektören att vid införande av den nya produktionsorganisationen även börja utveckla mått som kan beskriva produktivitetsutvecklingen i landstinget. Detta är en så angelägen fråga att den bör ges hög
prioritet i den nya organisationen. Landstingsdirektören bör före utgången av
år 2001 återkomma till styrelsen med en redovisning av vilka resultat som
uppnåtts.
Kvalitet

Revisorerna redovisar att kvalitetsfrågorna har en allt för undanskymd roll i
uppföljningen av landstingets verksamhet. Vare sig styrelsen eller fullmäktige
får en regelbunden och tydlig redovisning av hur kvaliteten i landstingets olika
verksamheter utvecklas.
Beredningen delar revisorernas uppfattning och konstaterar, i likhet med området produktivitet, att det i mångt och mycket saknas bra indikatorer, nyckeltal, mått och metoder att redovisa kvaliteten i verksamhetens prestationer. Det
bör därför uppdras åt landstingsdirektören att även inom kvalitetsområdet
prioritera framtagande av relevanta kvalitetsmått som beskriver uppnådda
resultat. Också inom detta område bör landstingsdirektören återkomma till
styrelsen med en redovisning före utgången av år 2001.
Säkerhetsfrågor

Revisorerna redovisar att frågor som rör säkerhetsområdet i vid mening sällan
eller aldrig behandlas av styrelse eller fullmäktige och att detta förhållande
behöver rättas till. Särskilt angeläget framstår det eftersom landstingsstyrelsen från årsskiftet 2000/2001 har det samlade ansvaret för säkerhetsfrågorna i
landstinget.
Beredningen konstaterar att styrningen och uppföljningen inom detta område
behöver förbättras avsevärt. Landstingsdirektören har för avsikt att förstärka
insatserna inom området i den nya organisationen. Det bör medföra att återkopplingen till styrelse och fullmäktige kan förbättras. Även här är det angeläget att utveckla relevanta mått för styrning och uppföljning.
Organisation

Revisorerna redovisar att det finns behov av att diskutera roller, ansvar och
beteenden bland de förtroendevalda när den nya politiska organisationen införs. Såväl attityder som samverkans- och arbetsformer behöver diskuteras.
Beredningen delar revisorernas uppfattning. Det bör ske framför allt inom
ramen för den utbildning av de förtroendevalda som redan är inledd och som
ska pågå kontinuerligt. Samtidigt är det också viktigt att respektive parti tar
ansvar för att arbeta internt med dessa frågor. Särskilt angeläget förefaller det
vara att diskutera vad de nya rollerna för politiker i beredningarna innebär i
förhållande till landstingsfullmäktige, liksom innebörden av att vara ledamot i
landstingsstyrelsen som en samlad produktionsstyrelse för all verksamhet.
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Styrning och uppsikt över aktiebolagen

Revisorerna konstaterar att den idag tillämpade modellen för uppsikt och
styrning ger styrelsen tillfredsställande information för att vid behov kunna
vidta erforderliga åtgärder. Utrymme för förbättringar finns dock och en process för att uppnå detta pågår. Revisorerna bedömer att när samtliga planerade aktiviteter är genomförda kommer styrelsen att ha ett utmärkt underlag
för sin uppsikt över och styrning av bolag och stiftelser.
Beredningen konstaterar, i likhet med revisorerna, att arbetet pågår och att
positiva resultat uppnåtts. Detta arbete ska fortsätta och landstingsdirektören
bör ges i uppdrag att säkerställa att så sker.
Vad beträffar oklarheten om huruvida landstinget utsett sina representanter i
ALMI:s styrelse så är den nuvarande ordningen fastlagd i det konsortialavtal
som löper t o m 31 december 2002. Noteras kan dock att landstingsfullmäktige den 14 februari 2001 nominerade en representant till styrelsen.
Direktioner, primärvårdsnämnder och försörjningsnämnden

Den ny politiska organisation som införts från och med 1 januari 2001 har i
grunden förändrat förutsättningarna för den politiska ansvarsutövningen över
verksamheten. Det i sig innebär inte att revisorernas synpunkter inte ska beaktas, tvärtom.
Det är naturligt att landstingsstyrelsen i egenskap av produktionsstyrelse för
all verksamhet tar konstaterade svagheter på allvar och förbättrar styrningen i
dessa avseenden. Beredningen bedömer att de synpunkter som redovisats i
avsnittet om landstingsstyrelsen även tillgodoser behovet av åtgärder med anledning av granskningen av direktioner, primärvårdsnämnder och försörjningsnämnd.
För försörjningsnämndens del kan konstateras att styrelsen våren 2000 tog
initiativ till att fullmäktige fr o m 1 juli 2000 till styrelsen överförde ansvaret
för inköpsverksamhet och materialförsörjning inklusive hjälpmedelsverksamhet. Överföringen gjordes för att möjliggöra enhetlig och effektiv
styrning samt uppföljning av verksamheterna.
Omedelbart efter fullmäktiges beslut bildades en ny logistik- och upphandlingsenhet och en ny chef tillsattes. Som revisorerna påpekar har den nya
tjänstemannaledningen på ett förtjänstfullt sätt ägnat stor uppmärksamhet åt
den interna kontrollen.
Förslag till beslut

Beredningen föreslår landstingsstyrelsen att fatta följande beslut:
Revisionsrapporterna tillsammans med beredningens yttrande överlämnas till
landstingsdirektören för beaktande och i angivna delar återrapportering till
landstingsstyrelsen.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 67

Lokala årsredovisningar för år 2000
Dnr 2-01

Ärendebeskrivning
Förvaltningarna, exklusive landstingsstyrelsen, ska upprätta lokala årsredovisningar. Syftet med dessa är att landstingsstyrelsen ska få en överblick över
verksamheten i landstinget. Redovisningarna ska innehålla:
 Förvaltningsberättelse med uppgifter om viktiga händelser under året samt
beskrivning av vad som hänt i verksamheten, ekonomiområdet och personalområdet inklusive relevant statistik..
 Beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.
 Resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning, driftredovisning, investeringsredovisning och noter.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla resultat med utgångspunkt i mål och
ramar i verksamhetsplanerna. Som en hjälp till förvaltningarnas analys har ett
antal verksamhetsuppgifter och nyckeltal tagits fram under år 2000. Dessa
utgör en viktig del i förvaltningarnas analys av orsaker till förändring över
tiden, i förhållande till planerad verksamhet eller gentemot andra förvaltningar.

Beredningens förslag
Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 68

Yttrande till JO om
handläggning av begäran om
utlämnande av journalhandlingar
Dnr 291-01

Ärendebeskrivning
Patient har begärt att JO granskar handläggningen av patientens begäran om
utlämnade av journalhandlingar i kopia vid vårdcentralerna Björken och Forsen i Gällivare. JO har remitterat patientens begäran till direktionen för Gällivare sjukvårdsdistrikt för utredning och yttrande.
Utredning har genomförts av förvaltningen. Eftersom direktionen har upphört
är det landstingsstyrelsen som har att avge yttrande.
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Förvaltningschef Mona Wilsson, som ansvarat för utredningen, har lämnat
yttrande till vilket bifogats yttranden från berörda läkare.

Beredningens förslag
Landstingsstyrelsen avger förvaltningschefens yttrande jämte bilagor som eget
yttrande.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 69

Gallringsbestämmelser
för vissa allmänna handlingar
Dnr 318-01

Ärendebeskrivning
Förslag till bestämmelser för gallring av vissa allmänna handlingar har utarbetats, att gälla inom hela landstinget. De handlingar som omfattas av förslaget är sådana som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse.

Beredningens förslag
Förslaget fastställs.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 70

Olämpligt färdsätt vid sjukresor
Dnr 292-01

Ärendebeskrivning
Patientnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 6 februari 2001 överlämna
ett ärenden om sjukresor till landstingsstyrelsen för kännedom och åtgärd. I
ärendet redovisas tre exempel på patienter som på olika sätt behandlats felaktigt i samband med sjuktransport till eller från vårdinrättningar. Patienternas
besvär har dessutom förvärrats efter den felaktiga transporten.
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Beredningens yttrande och förslag
För att säkerställa kvaliteten i den patientinriktade hälso- och sjukvården ska
det finnas ett ändamålsenligt kvalitetssystem som är anpassat till respektive
verksamhet. Systemet ska bl a innehålla rutiner för samarbete och samverkan
kring vård och omhändertagande av patienter mellan personal, mellan funktioner och gentemot andra enheter, nivåer och ansvarsområden.
En viktig del av patientnämndens arbete är att återföra gjorda iakttagelser till
berörda verksamheter, som underlag för åtgärder för att förhindra upprepningar. Beredningen föreslår därför landstingsstyrelsen att fatta följande beslut:
Landstingsdirektören får i uppdrag att beakta dessa frågor i den nya organisationen så att kvaliteten i verksamheten kan utvecklas.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 71

Förlängning av
avtal om sjuktransporter med
ambulanshelikopter
Dnr 319-01

Ärendebeskrivning
Landstinget har avtal med AB Norrlandsflyg om sjuktransporter med ambulanshelikopter. Avtalet gäller för perioden 1 januari 1999 tom 30 november
2001, med möjlighet till förlängning i längst tolv månader. En sådan förlängning ska vara avtalad senast sex månader före avtalsperiodens slut och vara
skriftlig.

Beredningens förslag
Avtalet förlängs t o m 30 november 2002.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 72

Upphandling av viss
uppsökande verksamhet inom
tandvården
Dnr 320-01

Ärendebeskrivning
Den tandvårdsförsäkring som gäller fr o m 1 januari 1999 ger landstinget ansvaret för att administrera och finansiera uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade personer i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, samt för personer i eget boende med motsvarande behov av vård och omsorg.
För den uppsökande verksamheten, som omfattar munhälsobedömning och
rådgivningsverksamhet, gäller att avtal ska träffas med den vårdgivare som
ska utföra vården. Patienten kan alltså inte välja vårdgivare för detta. För
nödvändig tandvård gäller däremot fritt val av vårdgivare.
Logistik- och upphandlingsenheten har ansvarat för upphandling av den uppsökande verksamheten. Anbudsinfordran har tillställts Folktandvården och
samtliga privata vårdgivare inom tandvård i Norrbotten.
Anbud har inkommit från Folktandvården samt från en privat tandhygienist.
Tillsammans med arbetsgruppen har en anbudsutvärdering och kostnadssammanställning gjorts. Samtliga uppställda krav är uppfyllda av Folktandvården. Anbudet från den privata vårdgivaren är ofullständigt.

Beredningens förslag
1 Folktandvården antas som leverantör av för uppsökande verksamhet fr o m
1 mars 2001 t o m 28 februari 2003, med ett års förlängningsmöjlighet.
2 För ändamålet utgår ersättning med 3 780 000 kr per år (?).Ersättning utgår efter faktiskt utförd tjänst, uppskattad kostnad för uppsökande verksamhet är 5 500 000 kr per år.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 73

Kompletteringar av
ägardirektiv för bolagen
Dnr 321-01

Ärendebeskrivning
Kansliet har som ett led i en översyn av landstingets styrning av bolag behandlat ett antal frågor med utgångspunkt i kommunallagens (KL) krav och
intentioner. Syftet med kommunallagen är att markera att det kommunala bolaget är en del av den kommunala organisationen och därmed ska präglas av
ett kommunalt synsätt. Det ankommer på landstinget som ägare att se till att
bolagen tillämpar principerna enligt kommunallagen.
Föreslagna kompletteringar till ägardirektiv behandlar framför allt former för
att fullfölja landstingsstyrelsens ansvar för den fortlöpande uppsikten av bolagen. För att civilrättsligt uppfylla kraven om uppföljning kan det krävas
beslut vid bolagsstämma eller ändringar i bolagsordningar. Avsikten är därför
att frågorna ska diskuteras vid ägarsamråd och bolagsstämma och resultatet
inarbetas i Landstingsplan 2002.
Föreliggande översyn bör kompletteras med en företagspolicy för delägda bolag. Policyn bör bl a behandla landstingets rutiner för ägarsamråd och fastställas i landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2002.

Beredningens förslag
Följande kompletteringar (kursiverade) till ägardirektiv fastställs inför årets
ägarsamråd och bolagsstämmor:
Länstrafiken i Norrbotten AB
Information

Landstingsstyrelsen ansvarar för den fortlöpande uppsikten över bolagen. Styrelsen har därför rätt till den information från bolagen som krävs för att fullfölja detta uppdrag. Bolagen har ingen civilrättslig skyldighet att tillhandahålla information. Direktiv om detta kan ske genom bolagsstämmobeslut.
Bolaget ska rutinmässigt sända verksamhetsplan, årsredovisning, revisionsberättelse, protokoll från bolagsstämma, styrelsesammanträde, ekonomisk
rapportering och statistik samt kallelser och handlingar till landstinget.
Styrelsearvoden

Ersättning för styrelseuppdrag bör utgå från landstingets principer för ersättning till förtroendevalda.
IT Norrbotten AB
Information

Bolaget ska rutinmässigt sända verksamhetsplan, årsredovisning, revisionsberättelse, protokoll från bolagsstämma, styrelsesammanträde, ekonomisk
rapportering och statistik samt kallelser och handlingar till landstinget.
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Styrelsearvoden

Ersättning för styrelseuppdrag bör utgå från landstingets principer för ersättning till förtroendevalda.
ALMI Företagspartner Norrbotten AB
Tillsättning av styrelse

Vid granskning av landstingsstyrelsens ansvarsutövning år 2000 noterade revisorerna en oklarhet om huruvida tillsättningen av styrelserepresentanterna
överensstämmer med KL. Vidare vore ett större inflytande vid tillsättningen
av bolagets styrelse eventuellt motiverat mot bakgrund av den höga ägarandelen.
Konsortialavtalet bör revideras så att landstinget nominerar sina representanter i styrelsen.
Information

Bolaget ska rutinmässigt sända verksamhetsplan, årsredovisning, revisionsberättelse, protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, ekonomisk rapportering och statistik, bolagets uppföljning av verksamhetsplanen, effektmätning, sammanställningar av årliga kundundersökningar samt kallelser och handlingar till landstinget.
För att kunna mäta om ALMI Norrbotten följer landstingets direktiv utgår
följande förslag till nyckeltal utifrån fastställda ägardirektiv. Bolaget ska
rutinmässigt sända dessa nyckeltal till den regionala enheten.
Förslag till nyckeltal:

Uppgifter hämtas från:

 Omsättningsökning i kundföretag Effektmätning
kontra kontrollgrupp
 Hur många företag når ALMI?

Effektmätning

 Inom vilka branscher?
 Hur många anställda har kundföretagen?
Jämförelse över år.
 Hur många företag inom turism- ALMI Norrbotten
näringen respektive företag med
exportpotential har ALMI kontakt
med?
ALMI Norrbotten
 I hur många nya företag inom
kultur, musik, konst, kulturturism
och norrbottiskt hantverk har
ALMI Norrbotten medverkat under dess startfas?
Fullmäktiges ansvar

För delägda bolag är kommunallagens regler tillämpliga på bolaget i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt.
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När kommuner och landsting samverkar i bolagsform saknas emellertid motiv
för att göra avkall från något av villkoren i kommunallagen. Exempel på bolag som ska betraktas som helägda enligt KL är Länstrafiken, Filmpool Nord,
Matlaget i Gällivare och IT Norrbotten.
För att undvika oklarheter om vilka åtgärder och planer i de övriga delägda
bolagen som ska behandlas av fullmäktige bör på landstingsrevisorernas inrådan följande definition fastställas genom bolagsstämmobeslut.
Bolaget ska löpande samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas
som ekonomiskt direkt eller indirekt kan påverka ägaren, eller på annat sätt
förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarens sida.
Filmpool Nord AB
Strategiska mål

Det strategiska målet i Landstingsplan 2001 bör kompletteras med att
landstingets bidrag även avser insatser inom kort- och dokumentärfilm. Vidare avses insatser inom distribution, skolbioverksamet, spridning av värdefull film samt arbete bland barn och ungdom via länsmediapedagogen.
Information

Bolaget ska rutinmässigt sända verksamhetsplan, årsredovisning, revisionsberättelse, protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, ekonomisk rapportering och statistik samt kallelser och handlingar
till landstinget.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 74

Bidrag till filmkommission
Dnr 285-01

Ärendebeskrivning
Mediaindustrin är en av de största tillväxtbranscherna både i ett europeiskt
och internationellt perspektiv. Inom EU förväntas antalet anställda inom filmoch mediabranschen fördubblas under en tioårsperiod från år 2000. Film och
TV står för hälften av den ökningen.
Progressum i Kiruna AB har under hösten 2000 undersökt och förankrat möjligheterna att ta ansvaret för en vidareutveckling av verksamheten av Norrbottens Film Commission/Barents Euro Arctic Film Commission
(NFC/BEAFC). Under uppbyggnadsfasen, beräknad till två år, ska Progressum fungera som huvudman för kommissionen, som också får sitt säte i
Kiruna. Kommissionens främsta syfte är att skapa förutsättningar för att den
internationella mediaindustrin upptäcker och etablerar produktioner i regionen
och att detta i sin tur ska leda till ökad sysselsättning i Norrbotten och hela
Barentsregionen.
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Mellan åren 1995 och 1999 stod Filmpool Nord AB som huvudman för
BEAFC. Kommissionen drevs som projekt fram till 1997 med projektmedel
bl a från landstinget. Under 1997 blev kommissionen medlem i den internationella sammanslutningen av filmkommissioner, AFCI (The Association of
Film Comissioners International). Detta medlemskap är viktigt för att uppnå
internationell trovärdighet och marknadsföring.
AFCI ställer krav på att filmkommissionsverksamhet inte får vara kopplad till
finansiella intressen i filmproduktion eller serviceverksamhet som lever på
intäkter från filmproduktion. Eftersom en av Filmpool Nords huvuduppgifter
är ekonomiskt stöd till filmproduktion kunde inte Filmpoolen fortsätta som
huvudman för BEAFC.
Tilltänkta finansiärer till projektet är Kiruna kommun, Längmanska företagarfonden, länsarbetsnämnden samt länsstyrelsen. Från landstinget ansöker
Progressum i Kiruna AB om 250 tkr per år för år 2001 och 2002. Totalbudget för åren är 2 200 tkr.
Aktuellt anslagssaldo

I Landstingsplan 2001 anslås 7 046,9 tkr till regionala utvecklingsprojekt.
Före dagens sammanträde återstår 2 319, 4 tkr av anslaget.

Beredningens förslag
1 Bidrag med 250 tkr per år beviljas för år 2001 och 2002 under förutsättning att verksamheten genomförs enligt intentionerna, att resultatet redovisas varje år samt att övriga finansiärer bidrar enligt föreslagen budget.
2 Pengarna, 500 tkr, anvisas ur anslaget för regionala utvecklingsprojekt.
Yrkande

Maria Salmgren (m):
 Ansökan avslås.
Propositionsordning

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

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
Reservation

Av Maria Salmgren (m) till förmån för yrkandet.
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§ 75

Bidrag till IUC Barents verksamhet
Dnr 259-01

Ärendebeskrivning
Industriellt Utvecklingscentrum AB (IUC) är ett initiativ från näringsdepartementet i samarbete med bransch-, arbetsgivar- och fackliga organisationer.
IUC är ett nationellt nätverk bestående av olika teknikcentra i Sverige med
uppgift att hjälpa företagare och uppfinnare med teknisk produktutveckling.
Syftet är att stimulera affärs- och produktutvecklingen samt att öka kompetensen i företagen. Regeringen har anslagit 25 miljoner kronor till sju nya
IUC, varav IUC Barents AB i första skedet under år 2001 får 2 710 tkr.
IUC Barents bildades under föregående år och är lokaliserat till Kalix, men
verksamheten omfattar hela Norrbotten. Bolagets insatser riktas mot trä-,
verkstadsmekanik- och elektronikbranschen. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform där kommuner (Kalix, Överkalix, Piteå, Haparanda och Pajala),
fackliga organisationer och andra regionala intressen äger 47 procent. Små
och medelstora företag i länet äger 36 procent medan de resterande 17 procent
ägs av storföretag. Bolagets styrelse utgörs av representanter från näringslivet, kommunernas utvecklingsbolag samt ALMI och SIF.
IUC Barents verksamhet bedrivs i samarbete med bl a Teknikbrostiftelsen i
Luleå, universiteten i Luleå och Umeå, Uminova, Exportrådet, Trätek i Skellefteå och Trätekniskt Centrum i Kalix.
Verksamheten finansieras genom ett stöd från näringsdepartementet som
framförallt är avsett för att bolaget ska söka upp företag, inventera deras behov, ekonomiskt stödja produktutvecklingsinsatser samt finansiera förstudier
där eventuella avknoppningsmöjligheter utreds. I det avtal som IUC slutit med
staten förutsätts att bolaget tillsammans med regionala aktörer ska utveckla
verksamheten så att bolaget inte enbart sysslar med riskkapital, utan även
fungerar som en utvecklingsmotor för länets näringsliv.
Vissa delar av verksamheten bedrivs i projektform och finansieras genom EUmedel samt projektmedel från länsstyrelsen. Målet är att bolagets bidragsberoende på sikt ska minska och verksamheten ska finansieras bl a genom lyckade företagsprojekt, utökad ägarkrets samt avkastningen från statens riskkapital.
För att klara bolagets verksamhet under 2001 ansöker IUC Barents om
700 tkr från landstinget. Bolaget ansökte i augusti 2000 om landstingsbidrag
med 200 tkr för verksamheten år 2000, men ansökan avslogs av landstingsstyrelsen.
Aktuellt anslagssaldo

I Landstingsplan 2001 anslogs 7 046,9 tkr till regionala utvecklingsprojekt.
Före dagens sammanträde återstår 2 319,4 tkr av anslaget.

Beredningens förslag
Ansökan avslås.
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Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 76

Bidrag till riksstudiedagar
för lärare inom akutsjukvård
Dnr 300-01

Ärendebeskrivning
Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, specialistutbildningen inom akutsjukvård, anordnar den 29–30 mars 2001 riksstudiedagar för
lärare inom akutsjukvård. Institutionen utbildar specialistsjuksköterskor inom
akutsjukvård med inriktning mot ambulans, anestesi, intensivvård samt operation. Den 30 mars kommer studiebesök att göras på Sunderby sjukhus.
Institutionen söker bidrag till middagen den 29 mars från landstinget. Antalet
gäster beräknas till ca 30. De får även bidrag från universitetet, försvaret och
Bodens kommun.

Beredningens förslag
1 Bidrag beviljas med 6 000 kr.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 77

Bidrag till rikskongress för
barnsjuksköterskor
Dnr 331-01

Ärendebeskrivning
Barnsjuksköterskeföreningen i Norrbotten anordnar en nationell kongress för
barnsjuksköterskor den 22–24 mars 2001 i Luleå. Temat för kongressen är
”Det datoriserade sjukhuset” och en visning av Sunderby sjukhus kommer att
göras med speciell inriktning på datorisering. Ett annat ämne som avhandlas
är barn med smärta och cancer. Vidare anordnas nätverksträffar kring astma
och allergi, endokrinologi, hemsjukvård för barn, neonatala transporter och
habilitering.
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Föreningen ansöker om bidrag från landstinget för genomförande av kongressen, i vilken ca 100 barnsjuksköterskor beräknas delta.

Beredningens förslag
1 Bidrag beviljas med 25 000 kr.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.

§ 78

Yttrande över promemorian
Samverkan mellan skola och arbetsliv
Dnr 904-00

Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över promemorian, som avgetts av en utredningsgrupp. Gruppens uppdrag har varit
att diskutera förutsättningarna för att införa en modern lärlingsutbildning i
Sverige. Vidare skulle gruppen ur ett vidare perspektiv diskutera och lämna
förslag till hur samverkansformerna mellan skolan och arbetslivet kan utvecklas. Slutligen har gruppen diskuterat utformningen av det projektarbete som
ska införas i gymnasieskolan från den 1 juli 2000.
Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 30 mars 2001. Eftersom nästa sammanträde med fullmäktige infaller senare, är det styrelsen
som avger landstingets yttrande.

Beredningens förslag
Följande yttrande avges:
Lärande i arbetslivet

Lärande i arbetslivet är en fortsatt försöksverksamhet med lärlingsutbildning
inom gymnasieskolan. Försöksverksamheten ska utgöra en del av gymnasieskolan och innebära en alternativ väg till ett nationellt eller specialutformat
program. Inriktningen ska kunna anordnas inom samtliga program med yrkesämnen.
Enligt förslaget ska lärande i arbetslivet utgöra ungefär en tredjedel av programmets 2 500 poäng. Det motsvarar andelen valbara kurser och inriktningar vid de flesta program. För enskilda elever kan andelen lärande i arbetslivet
vara betydligt större. I den fortsatta försöksverksamheten föreslås en friare
planering och ett friare genomförande av lärande i arbetslivet.
Målet är att minska teoretiseringen som tidigare kunnat upplevas som ett hinder i samarbetet mellan skolan och arbetslivet. Detta ska ske genom att upp-
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delningen av yrkeskunskaper enligt gymnasieskolans kursplaner ersätts med
ett system där nödvändiga yrkeskvalifikationer i form av mål anges. Målen
anges i en särskild nationell kursplan. Denna kompletteras med ett lokalt måldokument som beskriver den specifika utbildningen.
Landstinget ser positivt på den nya försöksverksamheten i gymnasieskolan –
lärande i arbete. Denna nya form av nationellt program ger ökad möjlighet till
integrering av yrkeslärandet och yrkesutövandet, vilket är positivt.
För närvarande finns det möjlighet att bedriva lärlingsutbildning inom det individuella programmet. I promemorian konstateras att denna utbildningsform
utnyttjats i mycket liten omfattning – endast av ca 25 elever. Landstinget menar att yrkesutbildning via det individuella programmet inte är ett realistiskt
alternativ till lärlingsutbildning.
Landstinget vill i detta sammanhang lyfta fram behovet av ytterligare en form
av lärlingsutbildning/lärande i arbetslivet som i större grad anpassas till de
elever som har problem med abstrakt teoretisk undervisning i skolan. För
dessa elever bör möjlighet ges att erhålla en yrkesexamen via praktikvägen.
Nationella mål bör finnas även för detta alternativ. Landstinget menar att det
obligatoriska kravet på grundläggande behörighet till högskolestudier ska
kunna kringgås för denna form av yrkesexamen. Detta möjliggör för elever
som har problem med den teoretiska undervisningen i skolan att fullfölja
gymnasieskolan inom ett nationellt program.
Finansiering och samverkan

En av orsakerna till att vissa yrkesinriktade program på gymnasieskolan har
haft svårt att organisera arbetsförlagd utbildning är att företagarna inte ersätts
i tillräcklig utsträckning. Som exempel kan nämnas arbetsplatser inom
skogsnäringen. Maskinerna inom näringen är komplicerade och värdefulla.
När eleverna inte hinner lära sig maskinerna så bra att intäkter genereras
minskar motivationen hos entreprenören att ta emot fler elever.
I promemorian föreslås att en utredning tillsätts för att se över finansieringssystemet för den arbetsplatsförlagda utbildningen och lärande i arbete. Landstinget anser att det inom en snar framtid bör finnas finansieringsformer som
stimulerar arbetslivet att ta emot elever samt att delta i lokal samverkan genom t ex handledargrupper och utvecklingsråd.
Det är av yttersta vikt att arbetsgruppens förslag om kostnadsneutralitet mellan de arbetsgivare som deltar i yrkesutbildning och de som inte gör det beaktas i det fortsatta arbetet. När det gäller utformningen av ersättningssystemet
förordar landstinget ett system med minskade avgifter eller utbetalningar direkt till arbetsgivarna.

Beslut
Yttrande enligt beredningens förslag avges.
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§ 79

Ombyggnad av ladugården vid Grans
naturbruksskola
Dnr 322-01

Ärendebeskrivning
Ladugården byggdes 1976–77. Nuvarande inhysningssystem (fångbås) installerades 1991 och samtidigt uppfördes en tillbyggnad med mjölkgrop för att
kunna ha korna ute på bete. Ensilagesilorna renoverades delvis 1993. I övrigt
har under denna period inget underhåll utförts på ventilationsanläggningen i
ladugården och själva byggnaden. Personaldelen har utrustats med en ny ventilationsanläggning 1999.
Under våren 1999 inleddes diskussioner om att kunna genomföra en genomgripande ombyggnad (reinvestering) av ladugården. Ombyggnaden avser endast den del som ingår i mjölkproduktionen. Delar av byggnaden är i så dåligt
skick att genomgripande åtgärder måste utföras snarast.
Arbetsmiljön är inte bra och personalen har besvär med olika typer av arbetsskador, framför allt p g a långa avstånd inom ladugården för transport av foder och andra förnödenheter samt daglig skrapning av gödsel från båspallarna. En av de tre som arbetar heltid i ladugården är halvtidssjukskriven p
g a belastningsskador.
Norrmejerier har för avsikt att börja köpa in KRAV-mjölk från ett antal lantbrukare i Piteområdet och Gran har fått en intresseförfrågan om att leverera
sådan mjölk till den planerade linjen. Gran har KRAV-godkänd växtodling
sedan 1998 och kan därför relativt snabbt börja producera KRAV-mjölk, men
en förutsättning är att ladugården anpassas till KRAV:s regler, vilka inte uppfylls idag.
Via Granrådet har elever framfört krav på att i nuvarande ladugård anpassa
mjölkproduktionen till en djurvänligare hantering (lösdrift) samt att även lantbruksdjuren ska innefattas i ett ekologiskt hållbart system.
Nödvändiga åtgärder

Ventilationen måste åtgärdas för att få en bättre arbetsmiljö för både elever
och personal. Dessutom måste stallmiljön för djuren förbättras så att luftföroreningarna klarar gränsvärdena i djurskyddslagen. I dagsläget tangerar ungdjursavdelningen de tillåtna värdena för ammoniak under större delar av året.
Den lektionssal som ligger i anslutning till ladugården har inte kunnat användas under de senaste 2 åren p g a mögel och fukt i väggarna. Det utrymmet
måste saneras.
Innertak, väggar och fönster måste åtgärdas i huvudsak p g a mögel och fukt
samt dålig eller obefintlig isolering i vissa delar, särskilt runt fönster, dörrar
och innertak.
Nya silor måste uppföras, de som finns idag klarar inte en inläggning till. En
är redan tagen ur bruk och läckage av luft finns i de som är kvar, vilket med-
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för sämre foderkvalitet Detta ger i sin tur fördyrad mjölkproduktion p g a
sämre djurhälsa. En mjölkproduktion som följer KRAV:s regler kräver ett bra
grovfoder, eftersom grovfodret har en stor betydelse i utfodringen.
Ett nytt inhysningssystem måste installeras som klarar KRAV-regler och som
förbättrar arbetsmiljön för djur, elever och personal. Dessutom blir skötseln
mindre arbetskrävande och kostnaderna för extra personal minskar. Den gödsel som korna producerar kommer att bli bättre ur växtnäringssynpunkt. Idag
måste en stor andel spån användas som strömedel för att hålla djuren rena.
Dessutom innebär den stora spånmängden i gödseln att näringsvärdet i gödseln blir mycket sämre. Detta påverkar vall- och spannmålsskörden negativt
och ger också ökat slitage på maskiner. Eftersom KRAV:s reglerna följs i
växtodlingen får inte syntetiska handelsgödselmedel användas som extra näringsämne.
Ekonomiska konsekvenser

Beräkningen, som redovisas i bilaga, är uppdelad i investering i fastigheten
och i inventarier. En del av kostnaden räknas som erforderlig upprustning
(planerat fastighetsunderhåll, PUFF). Kostnaden för investering i fastigheten
är verifierade, eftersom anbuden för byggnationen är granskade. Dessutom
redovisas uppskattade driftkostnadsbesparingar.
Den totala nettokostnadsökningen beräknas bli 249 tkr per år (374 tkr år 1
och 2), vilket kommer att klaras inom ramen för det pris som tas ut av länets
kommuner.
Förbättringen i arbetsmiljö för alla i ladugården innebär dessutom bl a sänkta
kostnader för sjukskrivningar, belastningsskador och djurhälsa som är svåra
att beräkna.

Beredningens förslag
1 Ombyggnaden, kostnadsberäknad till 3 894 tkr, godkänns.
2 Inköp av inventarier för 1 350 tkr godkänns.
3 Nettokostnadsökningen finansieras via ersättningen från kommunerna.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 80

Maskinanskaffning vid Kalix
naturbruksgymnasium
Dnr 323-01

Ärendebeskrivning
Kalix naturbruksgymnasium bedriver bland annat skoglig utbildning. Det är
en kapitalintensiv utbildning med maskiner som är dyra att köpa in och som
har mycken teknisk utrustning.
För att kunna bedriva en högkvalitativ utbildning som motsvarar de krav som
näringen ställer krävs en maskinpark som motsvarar den som finns bland näringens entreprenörer. Maskinparken vid Kalix naturbruksgymnasium är
mycket åldersstigen och underhållskrävande.
Det innebär att utbildningen är i ett läge när man inte uppfyller de kvalitetskrav som ställs av elever och näring. För att höja utbildningens kvalitet och ta
in mer intäkter, alternativt inte tappa nu befintliga, via uppdragsutbildning
och grundutbildning, är det viktigt att maskinparken förnyas.
Förslag till lösning

Två nya skördare och två nya skotare behöver anskaffas. Eftersom det finns
verksamhetsmässiga fördelar med att hyra maskinerna förordas leasing som
finansieringsform. Det blir cirka 450 tkr billigare under en treårsperiod och
ger också bättre flexibilitet i förhållande till kommande elevunderlag.
Ekonomiska konsekvenser

Anskaffningspriset för en skördare är cirka 2,8 mkr och för en skotare cirka
1,5 mkr; totalt alltså en investering på cirka 8,6 mkr. Nettokostnaden för investeringen är 1 mkr per år. Den föreslagna lösningen med leasing av maskinerna kostar 0,9 mkr per år.
Befintliga maskiner kommer att avyttras. Engångsintäkten beräknas uppgå till
cirka 1 mkr.
Ekonomin vid naturbruksgymnasiet var 2000 hårt ansträngd, i huvudsak p g a
sviktande elevtal. Preliminära antagningssiffror och prishöjning gentemot
kommunerna gör dock att prognosen för skolans ekonomi år 2001 och 2002
ser positiv ut. Balans i skolans budget uppnås vid 91 elever och antagningsuppgifterna pekar på minst 93 elever år 2002.
Kostnaderna till följd av investeringen är finansierade inom ramen för verksamhetens budget och det pris per elev som kommunerna betalar.

Beredningens förslag
Maskinerna får hyras i tre år och finansieras inom ramen för verksamhetens
budget.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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§ 81

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-01

Beredningens förslag
Följande rapport lämnas till landstingsfullmäktige den 5 april 2001:

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.
En finansrapport innehållande information om det övergripande finansiella
läget ska lämnas till landstingsstyrelsen fyra gånger per år.
Förvaltare

Landstinget anlitar Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. Avtalet med förvaltaren 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 fram till början av förra året för att då plana ut.
Under 2000 har Alfred Berg även investerat i utländska aktiefonder och värdepapper med kortare löptid.
Avkastning

Alfred Bergs portfölj har från augusti 1997 till december 2000 ökat i marknadsvärde från 650 mkr till 934 mkr. I det följande jämförs avkastningen med
ett vägt index mellan Six return index (svenska aktier), OMRXBond/OMRX-Tbill (värdepapper) samt MSCI Net Mod (utländska aktiefonder):
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Avkastning i procent

Avkastningen 2000 t o m 31 december beräknat på marknadsvärdet
8
6
4
2
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Alfred Berg
7,36
3,96

Index

7,12

3,81

Totalt

Sv
värdepapper

-10,48 -10,77

-7,24 -4,59

Sv aktier

Utl
aktiefonder

Alfred Bergs portfölj har under perioden januari–december 2000 ökat med
3,96 procent, vilket är högre än det vägda indexet som är 3,81 procent.
På grund av den svenska börsens nedgång under hösten 2000 blev avkastningen för hela året relativt låg. Avkastningen sedan årsskiftet och fram till
den 31 januari 2001 har varit positiv. Svenska aktier har ökat med 5,25 procent, utländska aktier har minskat med 0,81 procent och svenska räntor har
ökat med 0,62 procent.
Nettot av 2000 års reavinster/-förluster, utdelningar och räntor m m är
118 mkr, varav 73 mkr är reavinster/-förluster.
Avkastningen år 2000 beräknat på genomsnittligt bokfört värde blev 16 procent.
Ackumulerad avkastning för svenska och utländska aktier samt
svenska räntebärande värdepapper från augusti 1997 till januari 2001
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Alfred Bergs ackumulerade avkastning från starten i augusti 1997 till januari
2001 är 44,01 procent, vilket är högre än det vägda indexet som är
41,69 procent.
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Andelar och medellöptid

Tabellen nedan visar hela portföljens marknadsvärde per 31 december 2000
samt fördelningen mellan räntebärande värdepapper och aktier:
Förvaltare
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
TOTALT
Enligt placeringsreglerna

Marknadsvärde (mkr)
934
934

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

Andel utl
aktier (%)

Medellöptid (år)

72
72

20
20

8
8

2,5
2,5

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 20 procent och utländska 8 procent. Medellöptiden, som
enligt placeringsreglerna får vara maximalt fem år, är 2,5 år.

Revisionsrapport om landstingsstyrelsens och
vissa nämnders ansvarsutövning 2000
Landstingsrevisorerna har som ett led i sitt löpande arbete granskat landstingsstyrelsens och vissa nämnders ansvarsutövning under år 2000. Resultatet
av granskningen redovisas i rapporterna:
 Landstingsstyrelsens ansvarsutövning.
 Direktioners och nämnders ansvarsutövning.
 Försörjningsnämndens och Länsservice verksamhet år 2000.
Landstingsstyrelsen

När det gäller granskningen av landstingsstyrelsens ansvarsutövning redovisar
revisorerna sina synpunkter uppdelat på områdena det politiska arbetet, ledning, måluppfyllelse, produktivitet, kvalitet, säkerhet, organisation samt styrning och uppsikt över aktiebolagen.
Sammanfattningsvis lämnar revisorerna kommentarer och synpunkter på hur
styrelsens ansvarsutövning kan utvecklas och förbättras inom respektive
granskat område.
Direktioner och primärvårdsnämnder

Granskningen av vissa av direktionerna och primärvårdsnämnderna utmynnar
i att revisorerna konstaterar att det för verksamhetsåret 2000 finns en godtagbar styrning, uppföljning och kontroll avseende ekonomi, produktion och kvalitet. Viss kritik riktas dock genom att revisorerna konstaterar att ekonomistyrningen varit svag och vidtagna sparåtgärder inte tillräckliga. Revisorerna
överlämnar sina synpunkter till landstingsstyrelsen för kännedom och beaktande vid pågående utveckling av styrelsens arbets- och styrformer samt rutiner.
Försörjningsnämnden

För försörjningsnämndens del utmynnar granskningen i att revisorerna konstaterar att nämndens uppföljning under året varit tillfredsställande när det
gäller verksamhetens produktion. Däremot saknar man en ekonomirapportering som är kopplad till produktionen. Viss kritik riktas även mot att styrning-
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en av verksamheten huvudsakligen skett i form av generella direktiv till effektivisering, medan konkreta och tillräckligt omfattande åtgärdsprogram saknats.
Kritik riktas också mot den interna kontrollen. Samtidigt konstaterar revisorerna att nuvarande tjänstemannaledning på ett förtjänstfullt sätt har ägnat
den interna kontrollen stor uppmärksamhet och att man via styrdokument, nya
rutiner och ett disciplinerat förhållningssätt försöker strama upp den interna
kontrollen.
Beredningens yttrande

Vid landstingsstyrelsens behandling av rapporterna fanns följande yttrande
från beredningen:
”Politiskt arbete

Revisorerna pekar på behovet av att klargöra roller och uppgifter mellan
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Vidare anser revisorerna att
styrelsens arbete i högre grad behöver fokuseras till strategiska frågor på bekostnad av mindre viktiga ärenden, samt att styrelsens krav på möjligheter att
styra och följa upp verksamheten behöver skärpas.
Beredningen delar uppfattningen att en tydlig ansvarsfördelning mellan fullmäktige och styrelse är viktig för att det politiska arbetet ska få en hög trovärdighet. Den bör kunna uppnås inom ramen för redan planerade gemensamma utbildnings- och informationsinsatser till fullmäktiges och styrelsens
ledamöter. Det är även angeläget att respektive politiskt parti tar ansvar i
dessa frågor.
När det gäller frågan om att fokusera styrelsens arbete på strategiska frågor
så kan det ske genom enkla medel. Den viktigaste åtgärden är sannolikt att se
till att öka tiden för styrelsemöten. Det torde stimulera ledamöterna att avsätta
mer tid för att diskutera de strategiska frågorna. En väl strukturerad dagordning är ytterligare en åtgärd som kan bidra till att öka fokuseringen på strategiska frågor. Bedömningen av vad som är eller inte är en strategisk eller viktig
fråga skiljer sig sannolikt åt mellan styrelsens ledamöter. Det viktiga är dock
att tillräcklig tid finns för att ingående diskutera aktuella styrelseärenden.
Att notera är också att det inte bara är vid de formella styrelsesammanträdens
som strategiska frågor och aktuella styrelseärenden diskuteras. Beredningsprocessen fram till sammanträdet är viktig. Varje styrelsemöte föregås av
ibland flera beredningar och gruppledaröverläggningar. Därutöver har de
olika partierna gruppmöten. De strategiska frågorna får därför ofta en grundlig och bred behandling innan de kommer upp till styrelsen. De politiska partiernas hantering har här en stor betydelse.
Frågan om att öka styrelsens möjligheter att styra och följa upp verksamheten
är av central betydelse. Styrelsens möjligheter i detta avseende är att ställa
mycket tydliga krav på landstingsdirektören så att relevanta verktyg utvecklas
för såväl styrning som uppföljning av landstingets samlade verksamhet. Enligt
gällande plan för uppföljning så kommer styrelsen att regelbundet få återkoppling av verksamhetens resultat.
Men det avgörande för vilka styrmöjligheter styrelsen i realiteten har är kvaliteten i den styrinformation som lämnas. Det är därför av högsta vikt att lands-
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tingsdirektören ansvarar för att utveckla metoder, indikatorer och nyckeltal
för såväl styrning som uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Ledning

Revisorerna redovisar att processen med att ta fram planeringsdokument fungerar väl. Delaktigheten är hög men det finns en uppfattning om att mål och
krav samt uppföljning är allt för fokuserade på ekonomi samt hälso- och
sjukvård, vilket innebär att andra verksamhetsområden kommer i skymundan.
Särskilt framhålls att mål för produktion och kvalitetsfrågor inte är tillräckligt
utvecklade. Vidare redovisar revisorerna att det finns behov av att utveckla
chefs- och ledarskapet i landstinget.
Beredningen instämmer i att planeringsprocessen är väl utvecklad och att det
är angeläget att den även fortsättningsvis fungerar väl och utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling av tydliga och mätbara mål är ett viktigt inslag
för att styrelsens ska kunna fullgöra sitt uppdrag att styra och följa upp verksamheten. I den delen har landstingsdirektören, vilket tidigare påpekats, ett
stort ansvar.
När det gäller chefs- och ledarskapet noterar beredningen revisorernas synpunkter. Eftersom detta är en ledningsfråga så bör den överlämnas till landstingsdirektören för beaktande när den nya organisationen för verksamheten
införs.
Måluppfyllelse

Revisorerna konstaterar att styrelsens verksamhetsuppföljning behöver förbättras. Beredningens syn på behovet av åtgärder inom området har redovisats ovan.
Produktivitet

Revisorerna redovisar att förtroendevalda i såväl styrelse som fullmäktige
efterlyser mått och nyckeltal som tydligare beskriver sambanden mellan tilldelade resurser och de prestationer och resultat som uppnås i verksamheten.
Även dessa önskemål ligger enligt beredningens mening i linje med tidigare
framförda uppfattningar om att bättre verktyg behöver utvecklas för att styrelse och ytterst landstingsfullmäktige ska kunna fullgöra sina roller att styra
och leda den samlade verksamheten.
Det bör uppdras åt landstingsdirektören att vid införande av den nya produktionsorganisationen även börja utveckla mått som kan beskriva produktivitetsutvecklingen i landstinget. Detta är en så angelägen fråga att den bör ges hög
prioritet i den nya organisationen. Landstingsdirektören bör före utgången av
år 2001 återkomma till styrelsen med en redovisning av vilka resultat som
uppnåtts.
Kvalitet

Revisorerna redovisar att kvalitetsfrågorna har en allt för undanskymd roll i
uppföljningen av landstingets verksamhet. Vare sig styrelsen eller fullmäktige
får en regelbunden och tydlig redovisning av hur kvaliteten i landstingets olika
verksamheter utvecklas.
Beredningen delar revisorernas uppfattning och konstaterar, i likhet med området produktivitet, att det i mångt och mycket saknas bra indikatorer, nyckel-
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tal, mått och metoder att redovisa kvaliteten i verksamhetens prestationer. Det
bör därför uppdras åt landstingsdirektören att även inom kvalitetsområdet
prioritera framtagande av relevanta kvalitetsmått som beskriver uppnådda
resultat. Också inom detta område bör landstingsdirektören återkomma till
styrelsen med en redovisning före utgången av år 2001.
Säkerhetsfrågor

Revisorerna redovisar att frågor som rör säkerhetsområdet i vid mening sällan
eller aldrig behandlas av styrelse eller fullmäktige och att detta förhållande
behöver rättas till. Särskilt angeläget framstår det eftersom landstingsstyrelsen från årsskiftet 2000/2001 har det samlade ansvaret för säkerhetsfrågorna i
landstinget.
Beredningen konstaterar att styrningen och uppföljningen inom detta område
behöver förbättras avsevärt. Landstingsdirektören har för avsikt att förstärka
insatserna inom området i den nya organisationen. Det bör medföra att återkopplingen till styrelse och fullmäktige kan förbättras. Även här är det angeläget att utveckla relevanta mått för styrning och uppföljning.
Organisation

Revisorerna redovisar att det finns behov av att diskutera roller, ansvar och
beteenden bland de förtroendevalda när den nya politiska organisationen införs. Såväl attityder som samverkans- och arbetsformer behöver diskuteras.
Beredningen delar revisorernas uppfattning. Det bör ske framför allt inom
ramen för den utbildning av de förtroendevalda som redan är inledd och som
ska pågå kontinuerligt. Samtidigt är det också viktigt att respektive parti tar
ansvar för att arbeta internt med dessa frågor. Särskilt angeläget förefaller det
vara att diskutera vad de nya rollerna för politiker i beredningarna innebär i
förhållande till landstingsfullmäktige, liksom innebörden av att vara ledamot i
landstingsstyrelsen som en samlad produktionsstyrelse för all verksamhet.
Styrning och uppsikt över aktiebolagen

Revisorerna konstaterar att den idag tillämpade modellen för uppsikt och
styrning ger styrelsen tillfredsställande information för att vid behov kunna
vidta erforderliga åtgärder. Utrymme för förbättringar finns dock och en process för att uppnå detta pågår. Revisorerna bedömer att när samtliga planerade aktiviteter är genomförda kommer styrelsen att ha ett utmärkt underlag
för sin uppsikt över och styrning av bolag och stiftelser.
Beredningen konstaterar, i likhet med revisorerna, att arbetet pågår och att
positiva resultat uppnåtts. Detta arbete ska fortsätta och landstingsdirektören
bör ges i uppdrag att säkerställa att så sker.
Vad beträffar oklarheten om huruvida landstinget utsett sina representanter i
ALMI:s styrelse så är den nuvarande ordningen fastlagd i det konsortialavtal
som löper t o m 31 december 2002. Noteras kan dock att landstingsfullmäktige den 14 februari 2001 nominerade en representant till styrelsen.
Direktioner, primärvårdsnämnder och försörjningsnämnden

Den ny politiska organisation som införts från och med 1 januari 2001 har i
grunden förändrat förutsättningarna för den politiska ansvarsutövningen över

47

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 22 MARS 2001

verksamheten. Det i sig innebär inte att revisorernas synpunkter inte ska beaktas, tvärtom.
Det är naturligt att landstingsstyrelsen i egenskap av produktionsstyrelse för
all verksamhet tar konstaterade svagheter på allvar och förbättrar styrningen i
dessa avseenden. Beredningen bedömer att de synpunkter som redovisats i
avsnittet om landstingsstyrelsen även tillgodoser behovet av åtgärder med anledning av granskningen av direktioner, primärvårdsnämnder och försörjningsnämnd.
För försörjningsnämndens del kan konstateras att styrelsen våren 2000 tog
initiativ till att fullmäktige fr o m 1 juli 2000 till styrelsen överförde ansvaret
för inköpsverksamhet och materialförsörjning inklusive hjälpmedelsverksamhet. Överföringen gjordes för att möjliggöra enhetlig och effektiv
styrning samt uppföljning av verksamheterna.
Omedelbart efter fullmäktiges beslut bildades en ny logistik- och upphandlingsenhet och en ny chef tillsattes. Som revisorerna påpekar har den nya
tjänstemannaledningen på ett förtjänstfullt sätt ägnat stor uppmärksamhet åt
den interna kontrollen.”
Landstingsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutade att överlämna revisionsrapporterna tillsammans med beredningens yttrande till landstingsdirektören för beaktande och i angivna delar
återrapportering till landstingsstyrelsen.

Övriga revisionsrapporter
Övertid, mertid och kompensationsledighet

Komrev har översiktligt kartlagt förekomsten av övertid, mertid och kompensationsledighet inom landstinget, exklusive läkarnas övertid vilken tidigare
granskats. Därvid har konstaterats att kostnaden för övertid och mertid är
betydande samt att det saknas landstingsövergripande regler för ansamling
och uttag av kompensationsledighet.
Landstingsdirektörens kommentarer

Revisionsrapporten belyser inte övertidens orsaker, vilka måste studeras ingående. Totalt kan dock konstateras att övertidsuttaget är för högt och att regelverket för att komma till rätta med detta är bristfälligt.
Jag kommer att vidta fortsatta åtgärder för att minska övertiden. Kollektivavtal ska tecknas i de fall arbetstidslagens regler överskrids. Förvaltningarna
ska snarast komma in med förslag till hur övertidsuttag och behov av kompensationsledighet kan minska. Dessutom bör landstingets gemensamma regler kompletteras med mål och regler för övertidsuttag och kompensationsledighet.
En extern konsult kommer att ges i uppdrag att analysera orsaker till övertid
och mertid för samtliga yrkeskategorier, inklusive läkare. I uppdraget ska ingå
att lämna förslag till åtgärder och gemensamma riktlinjer samt att se över och
bedöma tillämpningen av attestreglerna.
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Långtidssjukfrånvaro inom NLL

Komrev har på uppdrag av landstingets revisorer i en förstudie kartlagt förekomsten av sjukskrivningar och då särskilt långtidssjukskrivningar och i
sammanhanget noterat om skillnader finns mellan förvaltningarna.
I förstudien har långtidssjukfrånvaro med 28 respektive 90 dagar eller mer
kartlagts, liksom förekomsten av sex eller fler sjuktillfällen per individ. Studien omfattar tiden november 1999–november 2000.
Sunderby sjukhus, Piteå och Gällivare sjukvårdsförvaltningar samt tandvårdsförvaltningen är de förvaltningar som uppvisar största förekomsten av
långtidssjukskrivningar. Samma förvaltningar uppvisar också flest antal personer med sex eller fler sjuktillfällen under jämförelseperioden. Kalix sjukvårdsförvaltning tillsammans med Gällivare sjukvårdsförvaltning och Länsservice uppvisar å andra sidan längsta genomsnittliga sjukdomslängden.
Bland huvudgrupperna är det undersköterskor, skötare och biträden som tillsammans med sjuksköterskor, driftpersonal och läkare uppvisar den längsta
genomsnittliga sjukfrånvaron.
Landstingsdirektörens kommentarer

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt de senaste två åren och som nämns i Komrevs
rapport så pågår ett intensivt arbete inom förvaltningarna för att bryta den
negativa utvecklingen.
Den frånvarostatistik vi tar fram innehåller inget om sjukdomsorsaker. Vi vet
inte i vilken grad sjukfrånvaron är arbetsrelaterad, vilket naturligtvis försvårar åtgärdsarbetet. Det är därför nödvändigt att bryta ned statistiken och kartlägga orsakerna bakom siffrorna.
Aktiviteter för rehabilitering har inte lett till tillräckligt goda resultat när det
gäller att minska sjukfrånvaron. Vi måste finna nya vägar och inrikta arbetet
på att utveckla det friska inom vår organisation.
I den fortsatta planeringen av åtgärder kommer vi genom olika aktiviteter att
grundligt analysera vad som ligger bakom den ökade sjukfrånvaron. Vilka
samband finns mellan faktorer som övertidsuttag och sjukfrånvaro, ledarskap
och sjukfrånvaro osv? Vi kommer också att studera ”det friska”; vilka samband kan ses för de som inte har någon sjukfrånvaro.
För ändamålet har en arbetsgrupp tillsatts med bred kompetens och erfarenhet
inom området. I samarbete med försäkringskassan kommer vi också att snarast påbörja en utbildning för första linjens chefer. Parallellt med detta kommer naturligtvis också rehabiliteringsaktiviteter att bedrivas.
Granskning av årsredovisning 2000

Komrev har på revisorernas uppdrag granskat landstingets årsredovisning.
Granskningen visar att landstingets årsredovisning i allt väsentligt uppfyller
kraven enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. De bokslut som upprättas av förvaltningarna kännetecknas generellt sett av hög kvalitet, noggrannhet och precision.
Som den viktigaste frågan lyfter revisorerna fram balanskravet och dess hantering i årsredovisningen. Granskningen visar att förvaltningsberättelsen på ett
fullgott sätt utreder balanskravet.
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Andra frågor man lyfter fram är:
 Det, relativt budget, goda resultatet är behäftat med osäkerhet avseende
beräkningen av pensionsförpliktelser och dess förändring. I beräkningarna
har försiktighetsprincipen tillämpats, vilket är positivt. Pensionsförpliktelserna utgör den enskilt största posten i skuldmassan, varför det är allvarligt att det föreligger osäkerhet i beräkningen.
 Förvaltningsberättelsens upplysningar beträffande medelsförvaltningen av
landstingets pensionsförpliktelser bör vidareutvecklas. I den mån medel
inte särskilt reserverats för framtida pensionsutbetalningar bör beräkning
och information om s k återlåning framgå.
 De resultatprognoser som redovisats under året uppvisar stora avvikelser i
förhållande till det redovisade årsresultatet. Då den ekonomiska rapporteringen till styrelsen och fullmäktige är en väsentlig del av den ekonomiska
styrprocessen måste denna brist åtgärdas.
Landstingsdirektörens kommentarer

Förvaltningsberättelsens innehåll och struktur måste inför årsredovisning
2001 utvecklas för att bättre följa redovisningsrekommendationer. En utredning för att säkerställa att storleken på pensionsförpliktelserna är riktig ska
påbörjas omgående.
Fr o m år 2001 införs nya rutiner för månads- och delårsrapporter. De är en
väsentlig del i att ge landstingsstyrelsen ett instrument för styrning av landstingets driftorganisation. Målet med rapporterna är även att en utvecklad periodisering ska ge bättre periodresultat och säkrare årsprognoser.
Försystemens koppling till ekonomisystemet Prosit

Komrev har på revisorernas uppdrag granskat hur överföringen av ekonomiska data mellan tre försystem (VAS, Syster Fluorence och Avir) och ekonomisystemet Prosit fungerar. Syftet med granskningen har varit att undersöka systemens tillförlitlighet att skapa korrekt redovisning, men även att
pröva om landstingets systemdokumentation avseende systemintegration är
ändamålsenlig.
Revisorerna anser att de granskade systemen i allt väsentligt är tillförlitliga
och säkra. Stor vikt måste däremot läggas på arbetet att införskaffa ett modernt verksamhetsstöd för tandvårdsverksamheten så snart som möjligt.
Inom områdena ansvars- och befogenhetsfördelning samt systemdokumentation finns utrymme till förbättringar.
Landstingsdirektörens kommentarer

I arbetet med att införa den nya organisationen pågår översyn av rutiner, ansvars- och befogenhetsfördelning m m och i det arbetet ska hänsyn tas till revisorernas synpunkter. Framtagandet av systemdokumentation har inletts och
arbetet kommer att fortsätta när den nya organisationen har börjat fungera.
Ett modernt verksamhetsstöd för tandvårdsverksamheten är ett prioriterat område.
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Läkarnas övertid

Revisionen undersökte år 1995 och 1998 omfattningen av läkarnas faktiska
arbete samt övertidsarbete under jour och beredskap. Komrev har nu på revisorernas uppdrag gjort en uppföljning av dessa granskningar och sammanfattat resultatet i en rapport.
Rapporten är ute för analys i respektive förvaltning och landstingsdirektören
återkommer i frågan vid nästa styrelsesammanträde.

Omräkning av kostnadsutjämningen
I landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige i februari redovisades de åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas granskning av diagnosregistreringen och redovisningen av denna till Socialstyrelsen.
I revisionsrapporten utgick jämförelserna från att landstinget skulle få ett utjämningsbidrag på 1 435 kr per invånare för år 2001. I det preliminära beslut
om kostnadsutjämningen som skattemyndigheten fattade i januari 2001 var
beloppet 1 407 kr per invånare, d v s 28 kr lägre per invånare än de tidigare
uppgifterna. Totalt innebär det ca 7,1 mkr lägre årsbelopp för år 2001. Det
beslutet fattades utan beaktande av de korrigerade uppgifter om diagnoser och
vårdtillfällen som landstinget levererade till Socialstyrelsen i december 2000.
Landstinget har nu fått besked från Statistiska Centralbyrån (SCB) om att
kostnadsutjämningen för år 2001 räknats om med hänsyn tagen till de nya
uppgifter om vårdtillfällen och diagnoser som landstinget lämnat efter att bl a
ha korrigerat det fel som fanns i det program som hämtade uppgifter ur våra
vårdsystem. De nya beräkningarna beaktar även att övriga landstings uppgifter om vårdtillfällen och diagnoser förändrats genom att kompletterande uppgifter lämnats till Socialstyrelsen.
Den ekonomiska effekten för landstinget innebär att kostnadsutjämningen för
år 2001 kan komma att öka med 15 kronor per invånare, d v s totalt drygt 3,8
mkr, jämfört med skattemyndighetens beslut i januari 2001. Däremot är beloppet 13 kr lägre per invånare (eller ca 3,3 mkr lägre på årsnivå) än det underlag som revisorerna hade som grund för sina jämförelser.
Det är skattemyndigheten som beslutar om huruvida kostnadsutjämningen ska
förändras och det beslutet ska fattas senast den 15 april 2001. I ett besked
daterat den 20 mars 2001 meddelar skattemyndigheten att man avser att
grunda sitt beslut på de uppgifter som SCB nyligen redovisat. Dessa uppgifter
har tillställts samtliga sjukvårdshuvudmän.
Den nya beräkningen av kostnadsutjämningen för landstinget bygger på ett i
princip fullständigt diagnossatt underlag avseende vårdtillfällen. Det innebär
att det nu går att jämföra det troliga utfallet med beräkningarna och bedömningarna i revisionsrapporten. Där angavs den möjliga förändringen, under
vissa antaganden, kunna uppgå till ett ökat skatteutjämningsbidrag på i storleksordningen 80–180 mkr för år 2001. Konstateras kan att utfallet sannolikt
innebär att landstinget erhåller ett lägre belopp (ca 3,3 mkr) än det som var
utgångspunkten för beräkningarna.
Landstinget har också begärt omräkning av kostnadsutjämningen för år 2000.
Denna begäran har skattemyndigheten avvisat med hänvisning till att begäran
skett för sent. Det beslutet har landstinget i sin tur överklagat till regeringen
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som ännu inte behandlat frågan. Landstinget har vidare begärt att SCB ska
göra en beräkning av kostnadsutjämningen för år 2000 oavsett den formella
prövning som landstinget begärt hos regeringen.
SCB har nyligen meddelat att någon sådan omräkning inte kan göras eftersom
Socialstyrelsen inte till rimlig kostnad och inom rimlig tid kan ta fram de nya
uppgifter som behövs. Det är beklagligt att landstinget inte kan få omräkningen utförd, men med hänsyn till den nya beräkningen för år 2001 kan samtidigt
konstateras att utfallet sannolikt skulle ha inneburit relativt små förändringar i
förhållande till det belopp landstinget redan erhållit.

Matlaget i Gällivare AB
Önskemål kommer att framföras till huvudägaren i bolaget, Gällivare kommun, om att kommunen övertar landstingets aktier till nominella värdet. Bakgrunden är att volymerna minskar i bolaget, utan att kostnaderna minskat i
motsvarande grad. Detta leder i sin tur till ökade kostpriser för landstinget.
Med de besparingskrav som gäller för landstingets verksamheter kommer
andra alternativ för kostförsörjningen att prövas, i syfte att uppnå lägre kostnad.
Gällivare kommun har för sin del beslutat att nuvarande driftsform ska behållas tills vidare samt att frågan om ett gemensamt kommunalförbund med
landstinget för ny driftsform ska utredas.

Lokalisering av administrativ serviceenhet
Landstingsstyrelsen beslutade i november 2000 om en ny organisation för
styrning och ledning av landstingets operativa verksamhet. Införandet av den
nya organisationen ska sänka kostnaderna för administrationen med 25 mkr.
Dessutom finns ett krav på att organisationen ska göra det möjligt att frigöra
ytterligare 50 mkr genom inre effektiviseringsarbete.
Ett omfattande förberedelsearbete pågår för att införa den nya organisationen
fr o m 1 juni 2001. Landstingsdirektörens sekretariat och stab samt divisionernas staber kommer att lokaliseras till Landstingshuset i Luleå. Därutöver
kommer lokala staber att finnas kvar på de fem sjukhusen. De ska ge administrativt stöd till såväl sjukhus som vårdcentraler i det geografiska område
som utgör sjukhusets upptagningsområde. Varje sådan lokal stab är anknuten
till en divisionsstab.
Administrativ serviceenhet

I den nya organisationen ingår en administrativ serviceenhet för hantering av
fakturor samt annat löpande ekonomiskt arbete. Inom enheten ska även finnas
speciell kompetens i fråga om regelverk för vårdavgifter o d.
Landstingsstyrelsen har beslutat att den administrativa serviceenheten ska
placeras i Boden och gett landstingsdirektören i uppdrag att finna lämpliga
landstingsägda lokaler för verksamheten. Den löpande hanteringen av löner
ska ingå i enheten och kompetens finnas i fråga om pensioner, löneavtal och
berörda regelverk. Enheten förutsätts också ha ansvaret för administrationen
av löne- och ekonomisystem med tillhörande stödsystem.
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För närvarande arbetar ca 70 personer heltid med löne- och ekonomiadministration i landstinget. Genom koncentration av uppgifterna till en gemensam
enhet bedöms antalet minska till ca 50 och vid fullt utbyggt IT-stöd till ca 40.
Besparingarna beräknas till 6–7 mkr per år.
Reservationer

Mot lokaliseringsbeslutet reserverade sig Maria Salmgren (m) till förmån för
eget yrkande om att enheten skulle lokaliseras till Malmfälten. Även Lars
Wikström (kd) reserverade sig med följande motivering:
”Kristdemokraterna reserverar sig mot att det redan idag tas beslut om placeringsort för den administrativa serviceenheten innan all administration har
setts över i vårt landsting.”
Särskilt yttrande

Följande särskilda yttrande avgavs av (ns)-gruppen:
”Vi är mycket missnöjda med den handläggning som föregått detta ärende.
Det presenteras isolerat, utan att följderna personellt och ekonomiskt på berörda orter beskrivs. Även om vi yrkat bifall, så kvarstår den starka kritiken
att som ledamöter i landstingsstyrelsen via tidningarna behöva ta del av det
som blir ett beslut på styrelsen. Vi efterlyser en beskrivning av helheten.”

Förstudie om alternativa
driftsformer för laboratorieverksamheten
Landstingsfullmäktige har i Landstingsplan 2001 fastställt att laboratorieverksamheten ska effektiviseras genom entreprenad- eller intraprenadlösningar. I styrelsens verksamhetsplan för 2001 har uppdragits åt landstingsdirektören att fullfölja påbörjad översyn av verksamheten samt att arbeta fram underlag för prövning av eventuell entreprenad.
För ändamålet har landstingsdirektören anlitat en konsult med uppdrag att
genomföra en förstudie med följande innehåll:
 Översiktlig genomgång och analys av intraprendaformen.
 Redovisning av olika entreprenadformer.
 Vägledning för upphandlingsförfarande.
Konsulten har också haft uppdraget att utifrån egna erfarenheter lämna förslag till val av organisationsform.
Konsulten har presenterat sin förstudie i form av en rapport. Landstingsdirektören kommer att värdera rapportens innehåll och återkomma till styrelsen
med ett förslag.

Utlämnade frikort år 2000
Sedan 1997 innebär högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård att
man som patient behöver betala högst 900 kr under en tolvmånadersperiod.
Skyddet omfattar läkarbesök och sjukvårdande behandling i offentlig och privat öppen hälso- och sjukvård p g a sjukdom. Avgift för telefonrådgivning vid
receptförskrivning ingår.
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I tabellen redovisas hur antalet utlämnade frikort har utvecklats mellan åren
1997 och 2000.
Vårdgivare
Landstinget
Privata läkare och sjukgymnaster
Tandvård (offentlig och privat)
Totalt

1997
15 460
4 803
20 263

1998
16 755
5 772
22 527

1999
22 479
6 149
242
28 870

2000
24 226
9 169
473
33 868

Män
Kvinnor
Totalt

7 461
12 802
20 263

7 356
15 171
22 527

9 713
19 157
28 870

11 577
22 291
33 868

Antalet utlämnade frikort har totalt ökat med drygt 67 procent mellan 1997
och 2000, varav ökningen för privata vårdgivare är drygt 90 procent och för
landstinget drygt 56 procent.
Antalet utlämnade frikort för kvinnor har ökat med 74 procent under perioden
1997–2000, medan de för männen ökat med 55 procent under motsvarande
period.
Medelåldern för en patient som fick ett frikort under år 2000 var 58 år hos
landstinget, 51 år hos privata vårdgivare och 59 år hos tandvården.
Den genomsnittliga giltighetstiden för ett frikort utlämnat av en vårdgivare
inom landstinget var 219 dagar, av privata vårdgivare 255 dagar och av tandvården 204 dagar.
Sedan 1997 har följande förändringar skett som påverkat antalet utlämnade
frikort:
 År 1998 infördes avgiftsfrihet i öppen vård för barn och ungdomar t o m
19 år.
 Sedan 1999 ingår viss tandvård i högkostnadsskyddet. Fr o m detta år får
även vissa patientgrupper inräkna kostnaden för vaccination och besöksavgift vid vaccination mot influensa och pneumokocker i högkostnadsskyddet. Besöksavgifterna för läkarbesök i primärvård och på sjukhus höjdes från 100 till 125 kr respektive 150 kr till 200 kr.
 År 2000 höjdes besöksavgiften för sjukvårdande behandling från 60 kr till
80 kr och avgiften för läkarbesök på akutmottagning, jourcentral och under jourtid från 200 kr till 250 kr.
Det faktum att fler och högre besöksavgifter ska rymmas inom högkostnadstaket på 900 kr återspeglas i följande tabell där antalet frikortsbesök och intäktsbortfallet på grund av att patienterna har frikort framgår:
Antal frikortsbesök
Intäktsbortfall (tkr)

1997
189 714
15 754

1998
182 927
14 498

1999
203 297
18 272

2000
209 880
20 567

Siffrorna gäller enbart landstingets inrättningar, inte privata vårdgivare.
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Antalet frikortsbesök ökade med ca 11 procent mellan 1998 och 1999 och
med drygt 3 procent mellan 1999 och 2000. Under motsvarande perioder
ökade intäktsbortfallet med 26 procent respektive drygt 12 procent.
År 2000 fick nästan var sjätte norrbottning i åldern 20 år och äldre ett frikort.
Dessa norrbottningar gjorde i genomsnitt 1,1 frikortsbesök på en vård-enhet
inom landstinget. För varje frikortsbesök som gjordes förlorade landstinget i
genomsnitt 98 kr.
Antalet utlämnade frikort har ökat med drygt 67 procent mellan 1997 och
2000. Ökningen är störst hos de privata vårdgivarna. Intäktsbortfallet inom
landstinget var drygt 20 mkr på grund av frikortsbesök.

Lägesrapport från BB/gyn-projektet i kusten
Arbetsgrupp rekrytering

Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete och tagit fram en handlingsplan.
Rekrytering av personal från Piteå och Kalix har startat med intresseanmälan.
Arbetsgrupp BB/förlossning respektive gynekologi kommer att presentera
förslag till bemanning i sina respektive slutrapporter. Den i genomförandeplanen fastslagna bemanningen av specialistmottagningarna i Kalix respektive
Piteå har annonserats ut och tillsättning pågår.
Arbetet med rekrytering av barnmorskor till Sunderby sjukhus går bra. En
konsult från personalenheten har till uppgift att på halvtid enbart ägna sig åt
rekryteringen till BB/förlossning. Arbetet inleddes i januari 2001.
Hittills har sex barnmorskor skrivit på anställningskontrakt för anställning på
heltid. Av dessa är tre nyutexaminerade, två kommer från Finland och en från
primärvården. Dessutom har två barnmorskor från Kiruna deltidsanställts för
arbete enbart på helger. Förhandlingar pågår med ytterligare
3–4 barnmorskor. Barnmorskor från Kalix och Piteå auskulterar på
BB/förlossning vid Sunderby sjukhus.
Arbetsgrupp gynekologi

Arbetsgruppen har gjort en ingående verksamhetsanalys. Analysen omfattar
vilken verksamhet som primärvård, specialistmottagningar respektive sluten
vård ska ha. Vid analys av den slutna vården har akutsjukvården i Sunderbyn
varit adjungerad.
Rutiner har diskuterats särskilt när det gäller samarbetet mellan orterna och
primärvård kontra specialistvård.
Förslag till handlingsplan för rekrytering har presenterats för arbetsgruppen
och en genomgång av ritningar på lokalerna gjordes vid senaste mötet. Förslaget innebär en renodlad gyn-avdelning med 20 vårdplatser; anledningen är
att en samlad enhet ger högsta vårdkvalitet och är rekryteringsbefrämjande.
Arbetsgrupp BB/förlossning

Arbetsgruppens arbete har fokuserats på BB-vård i hemmet och en möjlig
modell för detta.
Handlingsplanen och ombyggnadsalternativ på BB/förlossning har presenterats för gruppen.
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En renodlad BB-avdelning med förlossning, där all kompetens inom verksamheten samlas, är enligt gruppen att föredra både från kvalitets- och rekryteringssynpunkt.
Diskussionerna om BB-vård i hemmet fortsätter vid nästa möte. Rapport från
gruppen läggs fram i början av april.
Arbetsgrupp information

Arbetsgruppen har tagit fram förslag till informationsplan där man bl a föreslår en satsning på information via Internet till blivande föräldrar. Personal
och allmänhet kommer att informeras via Landstingstidningen och Ditt landsting-annonser.
Arbetsgrupp lokaler

Arbetsgruppen har tagit fram förslag till utformning av den nya renodlade
gynekologiska avdelningen. Förslaget/planskissen har presenterats i både arbetsgruppen för gynekologi och arbetsgruppen för BB/förlossning. Grupperna
har med smärre justeringar godkänt förslaget.
Vidare har lokalgruppen tagit fram förslag till lokaljusteringar i befintliga
lokaler på förlossningen och BB-avd 55. Förslagen är motiverade dels av brister i arbetsmiljön som påpekats av Arbetsmiljöverket, dels av behov av anpassning av lokalerna inför flyttning av förlossnings/BB-verksamheten från
Kalix och Piteå älvdals sjukhus. Förslagen är redovisade i BB/förlossningsgruppen.
Arbetet fortsätter nu med detaljprojektering. Dessutom ska ett skyltprogram
redovisas.

Rekrytering av tyska läkare
Den 18–19 november 2000 arrangerade Landstingsförbundet, AMS i Sverige
och Tyskland en gemensam rekryteringsmässa i Berlin. Dagarna lockade 550
besökare, varav de flesta var läkare. Representanterna från Norrbottens läns
landsting bearbetade ett 30-tal läkarkontakter efter mässan. Två underläkare
har preliminärt tackat ja till anställning i Gällivare respektive Kalix, under
förutsättning att utbildning i svenska kan anordnas.
AMS har slutit ett avtal om utbildning med Folkuniversiteten i Sverige som
landstingen i sin tur kan avropa. För närvarande har ingen kurs kunnat startas
eftersom det är för få läkare som tackat ja till anställningar i Sverige. För att
inte förlora intresserade läkare i väntan på Folkuniversitetets utbildningar arbetar landstinget parallellt mot lokala utbildningsanordnare om att arrangera
språkutbildning.
Landstinget deltar i ytterligare en rekryteringsmässa i Tyskland. Denna gång i
Bonn, dit ca 100 läkare som inte hade möjlighet att delta vid föregående
mässa i Berlin har inbjudits. Man räknar med att 70–80 läkare kommer att
delta, varav cirka en tredjedel är specialister.

Utbildning av finska sjuksköterskor
I augusti 2000 startade den första utbildningen av finska sjuksköterskor i
svenska språket, vårdadministration och svensk kultur. Eftersom Sunderby
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sjukhus har det största rekryteringsbehovet så vidtog man framförallt åtgärder
för att rekrytera de finska sjuksköterskorna till Sunderbyn.
Från denna första grupp är situationen följande:
 Åtta arbetar vid Sunderby sjukhus och ytterligare två är på väg dit.
 Två arbetar vid Gällivare sjukhus och ytterligare en är på väg dit.
 Tre har avbrutit utbildningen.
Den andra utbildningsomgången pågår nu med 15 sjuksköterskor. De flesta i
denna grupp kommer att göra praktiken vid Gällivare sjukhus. Den tredje utbildningen planeras att starta i augusti.
Projektet med att ge de finska sjuksköterskorna kompletterande utbildning för
att göra dem bättre rustade att arbeta i svensk sjukvård har medfört en aktiv
rekryteringsmöjlighet. Redan efter den första utbildningsomgången kan konstateras att landstinget har fått ett välkommet tillskott av sjuksköterskor.

Utbildning av röntgensjuksköterskor
Behovet av röntgensjuksköterskor är mycket stort. Landstinget har därför i
samarbete med Luleå tekniska universitet påbörjat en utredning i syfte att om
möjligt starta en utbildning för röntgensjuksköterskor (120 poäng) höstterminen 2001. Utredningen genomförs i samverkan mellan verksamhetsansvariga
inom radiologi och institutionerna för hälsovetenskap, maskinteknik, arbetsvetenskap och systemteknik. En förutsättning för att genomföra utbildningen är
att man inom universitetet kan göra en omdisponering/utökning av utbildningsplatser för att klara finansieringen.
Redan idag finns behov av att rekrytera röntgensjuksköterskor och behovet
kommer att växa snabbt med ökat antal pensionsavgångar. Från verksamheten i landstinget har man signalerat behov av snabba åtgärder. Det är därför
mycket angeläget att utbildningen kommer till stånd. Samarbetet med Luleå
tekniska universitet och mellan institutionerna kan ses som en bra början till
hur man genom samverkan kan profilera den tekniska utvecklingen i landstinget gemensamt med universitetet.

Patientnämndens verksamhetsrapport 2000
Patientnämnden har sammanställt en rapport över sin verksamhet under år
2000.
Syftet med nämndens verksamhet är att säkra kvaliteten i vården och stärka
patienternas ställning. Av rapporten framgår att antalet kansliärenden hos
nämnden har ökat från 350 år 1997 till 454 för år 2000.
För att få perspektiv på problemandelen är det viktigt att känna till att det
inom landstinget årligen sker drygt 1,4 miljoner möten mellan personal och
patienter i diagnos- och behandlingssammanhang.
Vidare kan konstateras att särskilt stora krav ställs på organisationen i samband med större förändringar. Det faktum att det är en förhållandevis låg andel patienter som vänder sig till nämnden för att söka stöd i sin situation eller
klargöra att de inte är nöjda med vårdens innehåll, förtar inte allvaret i de exempel på brister som redovisas i rapporten. De erfarenheter som återges om

57

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 22 MARS 2001

dåligt bemötande, bristande rutiner och inte minst brister i upprättande av
vårdplan är oacceptabla i det enskilda fallet.
En viktig del av nämndens arbete utgörs av återföring till verksamheten av
gjorda iakttagelser. Nämnden och verksamheten har funnit formerna för detta
kvalitetsarbete. Det är viktigt att dessa erfarenheter tas till vara och implementeras i den nya organisationen. Landstingsdirektören kommer att uppdra
åt respektive divisionschef att säkra att rutiner formas och att en fortsatt utveckling sker inom området för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Upphandling av viss uppsökande
verksamhet inom tandvården
Den tandvårdsförsäkring som gäller fr o m 1 januari 1999 ger landstinget ansvaret för att administrera och finansiera uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade personer i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, samt för personer i eget boende med motsvarande behov av vård och omsorg.
För den uppsökande verksamheten, som omfattar munhälsobedömning och
rådgivningsverksamhet, gäller att avtal ska träffas med den vårdgivare som
ska utföra vården. Patienten kan alltså inte välja vårdgivare för detta. För
nödvändig tandvård gäller däremot fritt val av vårdgivare.
Logistik- och upphandlingsenheten har ansvarat för upphandling av den uppsökande verksamheten. Anbudsinfordran har tillställts Folktandvården och
samtliga privata vårdgivare inom tandvård i Norrbotten.
Anbud inkom från Folktandvården samt från en privat tandhygienist. Tillsammans med arbetsgruppen har en anbudsutvärdering och kostnadssammanställning gjorts. Samtliga uppställda krav uppfylldes av Folktandvården. Anbudet från den privata vårdgivaren var ofullständigt.
Landstingsstyrelsen har beslutat anta Folktandvården som leverantör av för
uppsökande verksamhet fr o m 1 mars 2001 t o m 28 februari 2003, med ett
års förlängningsmöjlighet. För ändamålet utgår ersättning med 3 780 000 kr
per år (?).Ersättning utgår efter faktiskt utförd tjänst, uppskattad kostnad för
uppsökande verksamhet är 5 500 000 kr per år.

Kompletteringar av ägardirektiv för bolagen
Kansliet har som ett led i en översyn av landstingets styrning av bolag behandlat ett antal frågor med utgångspunkt i kommunallagens (KL) krav och
intentioner. Syftet med kommunallagen är att markera att det kommunala bolaget är en del av den kommunala organisationen och därmed ska präglas av
ett kommunalt synsätt. Det ankommer på landstinget som ägare att se till att
bolagen tillämpar principerna enligt kommunallagen.
Översynen har utmynnat i ett förslag till kompletteringar av ägardirektiv för
bolagen. Syftet är framför allt att skapa former för att fullfölja landstingsstyrelsens ansvar för den fortlöpande uppsikten av bolagen. För att civilrättsligt
uppfylla kraven om uppföljning kan det krävas beslut vid bolagsstämma eller
ändringar i bolagsordningar.
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Landstingsstyrelsen har fastställt kompletteringarna. Avsikten är att frågorna
ska diskuteras vid årets ägarsamråd och bolagsstämmor och resultatet inarbetas i Landstingsplan 2002. Tanken är också att till landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2002 utforma en företagspolicy för delägda bolag som bl a
behandlar landstingets rutiner för ägarsamråd.

Medfinansiering
Fördjupade studier om Norrbotniabanan

Norrbotniabanegruppen har färdigställt en tvåårig idéstudie som visar att
Norrbotniabanan, förlängningen av Botniabanan med sträckan Umeå –
Haparanda, är samhällsekonomiskt lönsam. Gruppen består av representanter
för kommuner, näringsliv, företagsorganisation, fackliga organisationer, länsstyrelser, landsting, universitet m m. Norrbottens läns landsting finns representerad i denna grupp och har även delfinansierat den första idéstudien.
För att ytterligare klarlägga Norrbotniabanans betydelse för den regionala,
nationella och internationella utvecklingen planeras en treårig fördjupad studie. Den ska även belysa de ekonomiska konsekvenserna av Norrbotniabanan.
Ett av projektets delmål är att verka för att Haparandabanan upprustas så
snart som möjligt.
Total budget för projektet är 11 000 tkr, varav 5 200 tkr har sökts från strukturfonderna. Övriga finansiering har sökts från landstingen, länsstyrelserna
och kommuner i Norrbotten och Västerbotten samt från privata finansiärer.
Landstingsstyrelsen har beslutat att bevilja 450 tkr i bidrag för perioden
2001–2003, under förutsättning att övriga finansiärer tillskjuter medel enligt
föreslagen budget och att projektets genomförande och resultat redovisas till
landstinget. Pengarna har anvisats ur anslaget för regionala utvecklingsprojekt.
Reservationer

Mot beslutet reserverade sig (ns)-gruppen samt Maria Salmgren (m) till förmån för yrkade om avslag på ansökan.
Bidrag till filmkommission

Mediaindustrin är en av de största tillväxtbranscherna både i ett europeiskt
och internationellt perspektiv. Inom EU förväntas antalet anställda inom filmoch mediabranschen fördubblas under en tioårsperiod från år 2000. Film och
TV står för hälften av den ökningen.
Progressum i Kiruna AB har under hösten 2000 undersökt och förankrat möjligheterna att ta ansvaret för en vidareutveckling av verksamheten av Norrbottens Film Commission/Barents Euro Arctic Film Commission
(NFC/BEAFC). Under uppbyggnadsfasen, beräknad till två år, ska Progressum fungera som huvudman för kommissionen, som också får sitt säte i
Kiruna. Kommissionens främsta syfte är att skapa förutsättningar för att den
internationella mediaindustrin upptäcker och etablerar produktioner i regionen
och att detta i sin tur ska leda till ökad sysselsättning i Norrbotten och hela
Barentsregionen.
Mellan åren 1995 och 1999 stod Filmpool Nord AB som huvudman för
BEAFC. Kommissionen drevs som projekt fram till 1997 med projektmedel
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bl a från landstinget. Under 1997 blev kommissionen medlem i den internationella sammanslutningen av filmkommissioner, AFCI (The Association of
Film Comissioners International). Detta medlemskap är viktigt för att uppnå
internationell trovärdighet och marknadsföring.
AFCI ställer krav på att filmkommissionsverksamhet inte får vara kopplad till
finansiella intressen i filmproduktion eller serviceverksamhet som lever på
intäkter från filmproduktion. Eftersom en av Filmpool Nords huvuduppgifter
är ekonomiskt stöd till filmproduktion kunde inte Filmpoolen fortsätta som
huvudman för BEAFC.
Tilltänkta finansiärer till projektet är Kiruna kommun, Längmanska företagarfonden, länsarbetsnämnden samt länsstyrelsen. Från landstinget har ansökts om 250 tkr per år för år 2001 och 2002. Totalbudget för åren är
2 200 tkr.
Landstingsstyrelsen har bifallit ansökan och anvisat pengarna ur anslaget för
regionala utvecklingsprojekt.
Reservation

Mot beslutet reserverade sig Maria Salmgren till förmån för eget avslagsyrkande.

Investeringar
Landstingsstyrelsen har godkänt följande investeringar:
 Grans naturbruksskola, Granparken. Investeringsdelen av projektet, som
bl a avser hägn och promenadvägar, täcks helt av externa medel (EUbidrag m m). Skolans, och därmed landstingets, insats är begränsad till
personalens eget arbete i projektet.
 Grans naturbruksskola, ombyggnad av ladugården. Ombyggnaden är
kostnadsberäknad till 3 894 tkr och inventariedelen till 1 350 tkr. Nettokostnadsökningen finansieras via ersättningen från kommunerna.
 Kalix naturbruksgymnasium, anskaffning av skogsmaskiner. Maskinerna
hyrs i tre år och finansieras inom ramen för verksamhetens budget och ersättningen från kommunerna.
 Ombyggnad av byggnaderna 112 och 121 vid f d Bodens sjukhus inom en
ram på 8 mkr. Syftet är att anpassa lokalerna för uthyrning till testcentrum
för vinteridrott.

Remissyttranden
Rapport om ett internetbaserat verktyg
för ekologiskt hållbar offentlig upphandling

Miljödepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över rapporten,
som avgetts av Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (EKUdelegationen). Delegationens uppdrag är att arbeta pådrivande för att den offentliga upphandlingen ska vara ett instrument för att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling.
Landstingsstyrelsen har avgett följande yttrande för landstingets räkning:
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”Landstinget ser positivt på att detta verktyg för upphandlingsarbetet blir
verklighet.
Det föreslagna verktyget kommer att vara till hjälp för landstingets upphandlare i det viktiga arbetet att miljöanpassa upphandlingarna inom Norrbottens
läns landsting. Landstinget har sedan tidigare positiv erfarenhet av Landstingsförbundets miljökravsystem.
Det som saknas i remissen är exempel på hur verktyget kommer att vara uppbyggt.
Föreslagen organisation och styrningen av verksamheten

Landstinget har inga invändningar mot den föreslagna organisationen med
styrgrupp, referensgrupp, uppdateringsgrupper och ett vetenskapligt råd. Frågan är dock om det inte också måste finnas någon form av kanslifunktion som
samordnar verksamheten i framför allt uppdateringsgrupperna. Arbetet där
kommer att vara omfattande och i behov av samordning.
Styr- och referensgrupperna borde kunna fungera med den föreslagna organisationen där personerna i de olika grupperna arbetar åt ”det internetbaserade
verktyget” inom ramen för sina ordinarie tjänster inom stat, kommun och
landsting på olika håll i landet.
Föreslagen metod för kvalitetssäkring av verktyget

Landstinget anser att det föreslagna vetenskapliga rådet är en förutsättning för
att verktyget ska hålla en hög nivå och för att kvalitetssäkra miljökraven i
verktyget. Att knyta det vetenskapliga rådet till Institutet för Ekologisk hållbarhet (IEH) i Umeå är positivt och borde ge administrativa samordningsvinster. Dessutom skulle den ovan efterlysta kanslifunktionen kunna finnas i anslutning till IEH.
Landstinget har inget att invända mot förslaget till datordrift av verktyget.
Föreslagen finansiering

Landstinget anser det positivt att kostnaden för verktyget kan hållas lågt samtidigt som det är tillgängligt för alla via Internet. Likaså är det bra att de initiala kostnaderna i huvudsak tas av staten, eftersom landsting och kommuner
bidragit till de tidigare miljökravsystemen som bildar underlag till verktyget.
Landstinget föreslår att den blygsamma årliga kostnaden för landstingssektorn
finansieras via Landstingsförbundet.”
Promemorian Samverkan mellan skola och arbetsliv

Utbildningsdepartementet har gett landstinget tillfälle att yttra sig över promemorian, som avgetts av en utredningsgrupp. Gruppens uppdrag har varit
att diskutera förutsättningarna för att införa en modern lärlingsutbildning i
Sverige. Vidare skulle gruppen ur ett vidare perspektiv diskutera och lämna
förslag till hur samverkansformerna mellan skolan och arbetslivet kan utvecklas. Slutligen har gruppen diskuterat utformningen av det projektarbete som
ska införas i gymnasieskolan från den 1 juli 2000.
Landstingsstyrelsen har avgett följande yttrande för landstingets räkning:
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”Lärande i arbetslivet

Lärande i arbetslivet är en fortsatt försöksverksamhet med lärlingsutbildning
inom gymnasieskolan. Försöksverksamheten ska utgöra en del av gymnasieskolan och innebära en alternativ väg till ett nationellt eller specialutformat
program. Inriktningen ska kunna anordnas inom samtliga program med yrkesämnen.
Enligt förslaget ska lärande i arbetslivet utgöra ungefär en tredjedel av programmets 2 500 poäng. Det motsvarar andelen valbara kurser och inriktningar vid de flesta program. För enskilda elever kan andelen lärande i arbetslivet
vara betydligt större. I den fortsatta försöksverksamheten föreslås en friare
planering och ett friare genomförande av lärande i arbetslivet.
Målet är att minska teoretiseringen som tidigare kunnat upplevas som ett hinder i samarbetet mellan skolan och arbetslivet. Detta ska ske genom att uppdelningen av yrkeskunskaper enligt gymnasieskolans kursplaner ersätts med
ett system där nödvändiga yrkeskvalifikationer i form av mål anges. Målen
anges i en särskild nationell kursplan. Denna kompletteras med ett lokalt måldokument som beskriver den specifika utbildningen.
Landstinget ser positivt på den nya försöksverksamheten i gymnasieskolan –
lärande i arbete. Denna nya form av nationellt program ger ökad möjlighet till
integrering av yrkeslärandet och yrkesutövandet, vilket är positivt.
För närvarande finns det möjlighet att bedriva lärlingsutbildning inom det individuella programmet. I promemorian konstateras att denna utbildningsform
utnyttjats i mycket liten omfattning – endast av ca 25 elever. Landstinget menar att yrkesutbildning via det individuella programmet inte är ett realistiskt
alternativ till lärlingsutbildning.
Landstinget vill i detta sammanhang lyfta fram behovet av ytterligare en form
av lärlingsutbildning/lärande i arbetslivet som i större grad anpassas till de
elever som har problem med abstrakt teoretisk undervisning i skolan. För
dessa elever bör möjlighet ges att erhålla en yrkesexamen via praktikvägen.
Nationella mål bör finnas även för detta alternativ. Landstinget menar att det
obligatoriska kravet på grundläggande behörighet till högskolestudier ska
kunna kringgås för denna form av yrkesexamen. Detta möjliggör för elever
som har problem med den teoretiska undervisningen i skolan att fullfölja
gymnasieskolan inom ett nationellt program.
Finansiering och samverkan

En av orsakerna till att vissa yrkesinriktade program på gymnasieskolan har
haft svårt att organisera arbetsförlagd utbildning är att företagarna inte ersätts
i tillräcklig utsträckning. Som exempel kan nämnas arbetsplatser inom
skogsnäringen. Maskinerna inom näringen är komplicerade och värdefulla.
När eleverna inte hinner lära sig maskinerna så bra att intäkter genereras
minskar motivationen hos entreprenören att ta emot fler elever.
I promemorian föreslås att en utredning tillsätts för att se över finansieringssystemet för den arbetsplatsförlagda utbildningen och lärande i arbete. Landstinget anser att det inom en snar framtid bör finnas finansieringsformer som
stimulerar arbetslivet att ta emot elever samt att delta i lokal samverkan genom t ex handledargrupper och utvecklingsråd.
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Det är av yttersta vikt att arbetsgruppens förslag om kostnadsneutralitet mellan de arbetsgivare som deltar i yrkesutbildning och de som inte gör det beaktas i det fortsatta arbetet. När det gäller utformningen av ersättningssystemet
förordar landstinget ett system med minskade avgifter eller utbetalningar direkt till arbetsgivarna.”

Motioner
Följande motioner är under beredning:
Motion (motionär)
Motion 4/01 om vårdavtal för BB-verksamhet i Kiruna
(v-, ns-, kd- och c-grupperna)
Motion 5/01 om utveckling av omvårdnad inom landstinget (fp-gruppen)
Motion 6/01 om satsning på primärvård och husläkarteam (fp-gruppen)

Handläggning
Styrelsen 2001-05-31
Fullmäktige 2001-06-13--14
Styrelsen 2001-05-31
Fullmäktige 2001-06-13--14
Styrelsen 2001-05-31
Fullmäktige 2001-06-13--14

Remiss
Följande handläggning planeras för inkommen remiss:
Yttrandet avser (yttrande till)
Betänkandet (SOU 2000:127) Rättvis kommunal utjämning (Finansdepartementet)

Senast
2001-05-18

Handläggning
Styrelsen 2001-04-26

Beslut
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige:
Enligt beredningens förslag.

§ 82

Ombyggnad av byggnaderna 112 och
121 vid f d Bodens sjukhus
Dnr 160-01

Ärendebeskrivning
Luleå tekniska universitet har för avsikt att starta ett testcentrum för vinteridrott. För ändamålet vill man etablera sig i byggnaderna 112 och 121 (f d
långvården) på sjukhusområdet.
Den investering som behöver göras kommer att aktiveras och ha en avskrivningstid på 20 år och hyresgästen, som blir Luleå tekniska universitet, är villig att teckna ett femårigt hyresavtal med en hyresnivå på ca 600 kr per m2.
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Vid landstingsstyrelsens sammanträde i januari 2001 godkände styrelsen att
detaljplanering av ombyggnaden får göras, under förutsättning att preliminärt
hyresavtal tecknas med tilltänkt hyresgäst.
Planeringen är nu genomförd och kostnadskalkyl redovisas vid sammanträdet.

Beredningens förslag
Ombyggnaden får göras inom en ram på 8 mkr.

Beslut
Beredningens förslag bifalls.
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Bilaga
1

Delegationsbeslut
Landstingsdirektören har godkänt följande reinvesteringar:
 Sunderby sjukhus, endoskopiutrustning, 665 tkr (dnr 306-01).
 Primärvården i Luleå, inferensapparat, 20 tkr (dnr 307-01).
 Gällivare sjukhus, två CPAP-utrustningar, 160 tkr (dnr 313-01).
Ekonomidirektören har beslutat om avskrivning av fordringar på totalt
9 754 kr (dnr 254-01).

2

Övrigt
Ordföranden har gett Göran Wallo och Richard Lif fullmakt att gemensamt
leda och förhandla om försäljning av överbliven utrustning från Luleå och
Bodens f d sjukhus (dnr 236-01).
Länsrätten avslog i juni 1999 ett överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 26 mars 1997 om ansvarsfrihet för 1996 och godkännande av årsredovisningen för 1996. Länsrättens dom har överklagats till kammarrätten som
den 15 februari 2001 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Länsrättens
avgörande står därför fast (dnr 539-97).
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