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§ 41

Val av protokolljusterare
Ann-Christine Rutqvist (c) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 42

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista kompletteras med ärendet "Rättelse i
tidigare beslut om försäljning av Arvidsjaurs skogsbruksskola".

§ 43

För kännedom
Delegationsbeslut m m enligt bilaga.
Härutöver anmäler ordföranden att utredningsgruppen för det gemensamma
sjukhuset i Luleå-Boden överlämnat resultatet av den andra utredningsetappen
i form av rapporterna Sjukhusets lokalisering och Konsulterna tycker. Utredningsgruppens uppdrag är därmed avslutat.

§ 44

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 59/93

Listning hos distriktläkare
I Landstingsplan 1993 fick förvaltningarna i uppdrag att se till att samtliga
norrbottningar erbjuds listning hos distriktsläkare. Arbetet med detta skulle
starta omedelbart. Landstingsstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att följa upp
vidtagna åtgärder.
Läget i februari 1993

Kansliet har under mars månad 1993 gjort en inventering bland länets vårdcentraler för att se hur många som redan erbjudit och hur många som planerade erbjuda befolkningen inom upptagningsområdet listning hos distriktsläkare. Resultatet av inventeringen framgår av nedanstående tabell.
Vi har i sammanställningen skilt mellan aktiv och passiv listning. Med aktiv
listning menas att människorna själva aktivt väljer sin läkare inom vårdcentralen, med passiv listning menas att invånarna erbjuds eller tilldelas en läkare från vårdcentralen, men får välja en annan om man så skulle önska.
Andra
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former av listning, inklusive kombinationer av aktiv och passiv listning, benämns här annan listning.
Beträffande Gällivare tillkommer en vårdcentral under april månad. Vårdcentralerna i Jokkmokk och Malmberget uppger att deras vårdlagsindelning motsvarar en slags passiv listning. Det kan diskuteras om vårdlagsindelningen
motsvarar en listning (det hänger bland annat samman med hur invånarna
informerats i samband med införandet av vårdlag), men de har i denna sammanställning noterats under "annan listning".
För Kalixförvaltningen noteras att tre vårdcentraler (Kalix, Överkalix och
Övertorneå) inte kan ange någon planerad start för listningen. Man säger här
att "listning ej är möjlig på grund av rådande läkarsituation".
I Kiruna har de tidigare tre vårdcentralerna på lasarettet slagits samman till
en enhet, "Kiruna primärvård".
Uppgiften "1992" i sammanställningen för Luleå innebär att listningen införts
senast under 1992, i en del fall tidigare. "Annan listning" innebär i denna förvaltning en kombination av aktiv och passiv listning.
äggning av
listning
hos distriktsläkare
Vårdcentral

Aktiv listning
Införd
Planerad

Passiv
listning
Införd

Annan
listning
Planerad Införd Planerad

Primärvården,
Luleå
Bergnäset
Björkskatan
Gammelstad
Hertsön
Luleå
Mjölkudden
Porsön
Råneå
Örnäset

1992
1992
maj 1993
1992
maj 1993
1992
1992
juni 1993
maj 1993

Primärvården,
Boden
Björknäs
Erikslund
Harads
Sanden

jan 1993
jan 1993
jan 1993
jan 1993

Piteåförvaltningen
Arjeplog
Arvidsjaur
Furunäset

okt 1993

Hortlax
Norrfjärden

febr 1992

okt 1993
hösten
1993
april 1993

FEL! OKÄNT VÄXELARGUMENT.

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 1 APRIL 1993
Piteå
Älvsbyn

nov 1991

Öjebyn

mars 1991

hösten
1993

Gällivareförvaltningen
Gällivare
Jokkmokk

april 1993
Vårdlag
-91
Vårdlag
-92

Malmberget
Pajala

april 1993

Kirunaförvaltningen
Kiruna primärv
Vittangi

jan 1993
okt 1993 ?

Kalixförvaltningen
Grytnäs
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå

mars 1993
mars 1993
?
?
?

Under maj månad 1992 genomfördes en enkät över listningssituationen i länet,
motsvarande denna sammanställning. Tabellen nedan jämför listningssituationen vid de två tillfällena, maj 1992 respektive februari 1993.
införd
Förvaltning
Boden
Gällivare
Kalix
Kiruna
Luleå
Piteå
Totalt

Aktiv
1992

1993

Passiv
1992
2
1

1993
4

1993
2

1
2
2
5

Annan
1992
1

1
2
3

1
2
3
9

1
4
2
11

2
3

2

Totalt
1992
2/4
1/4
2/5
1/4
6/9
5/8
17/34

1993
4/4
2/4
0/5
1/2
5/9
4/8
16/32

Vissa avvikelser föreligger mellan situationen 1992 och 1993. I huvudsak
torde dessa bero på att man uppfattat "listning" på olika sätt. Totalt sett
tycks listningssituationen inte nämnvärt ha förändrats. I maj 1992 hade enligt
uppgift någon typ av listningssystem införts vid 17 av 34 vårdcentraler, i februari 1993 var situationen 16 av 32. Antalet med aktiv listning har minskat
mellan mättillfällena (från 5 till 3) medan antalet med passiv listning har ökat
i motsvarande grad (från 9 till 11). Uppenbarligen har definitionen av aktiv
respektive passiv listning uppfattats olika (samma ordalydelse vid definitionen
av begreppen har dock använts vid båda enkättillfällena).
Slutsats

Ser vi på ambitionerna för 1993 så finns det tre vårdcentraler som möjligen
inte kommer att kunna infria listningsmålet - Kalix, Överkalix och Övertor-
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neå. Även för Vittangi noteras en viss tveksamhet, men ambitionen är att införa listning under oktober eller november månad 1993. Det kan också diskuteras om vårdcentralerna i Jokkmokk och Malmberget med sin vårdlagsindelning når upp till kravet att ha "listat" sin befolkning, enligt landstingsfullmäktiges intention.

Högkostnadsskydd för sjukresor
Landstingsfullmäktige beslutade den 18 mars att införa ett med frikort för
sjukvård och medicin samordnat högkostnadsskydd för sjukresor fr o m 1
april 1993. Åt landstingsstyrelsen uppdrogs att utforma erforderliga rutiner
för det utvidgade högkostnadsskyddet.
Förutom handläggningsrutiner för reglering med och utan ADB-stöd, rutiner
för resor med specialfordon och taxi mm krävs ett förtydligande till "Grunder
för sjukreseersättning" § 10 enligt följande:
 Uppnått frikort för sjukvård och medicin medför att innehavaren ej erlägger egenavgiften för sjukresa.
 Erlagd egenavgift för sjukresa i samband med vård eller sjukvårdande behandling medräknas ej för erhållande av frikort.
 Befrielsen från egenavgift följer frikortets giltighetstid.
 Resekostnader understigande 15 kronor per enkelresa ersätts ej.
 För att erhålla befrielse från egenavgift ska giltigt frikort uppvisas.
 De grupper som för närvarande har befrielse från egenavgift för sjukresor
behåller denna förmån.
Med tanke på det korta tid som står till förfogande för att genomföra reformen
har kansliet utformat erforderliga handläggningsrutiner som meddelats berörda förvaltningar. Vidare har berörda organisationer utanför landstinget fått
informationen. Något ytterligare beslut från styrelsens bedömer jag ej vara
nödvändigt.
För att täcka kostnaderna för minskade intäkter och ökade utgifter har
landstingsfullmäktige ställt 4 mkr till styrelsens förfogande för vidare fördelning till berörda förvaltningar. Hur denna fördelning ska ske i detalj vill jag
återkomma med till ett senare styrelsesammanträde.

Förtroendenämndens verksamhet 1992
Förtroendenämnden svarar för en viktig del av landstingets samlade uppföljnings- och utvärderingsverksamhet. Genom sina kontakter med patienter får
nämnden och dess kansli signaler om vilka brister och problemområden som
finns inom hälso- och sjukvården, sett ur brukarnas perspektiv. Signalerna
återkopplas, beroende på frågans art, till berörd direktion/primärvårdsnämnd
eller till berörd vårdansvarig.
Under 1992 har nämnden behandlat 74 ärenden, varav 15 procent avsett klagomål mot vårdpersonal och 23 procent missnöje med vård och behandling.
Kansliet har härutöver handlagt 316 patientförsäkringsärenden och 576 rådfrågningar. Denna volym på hjälp, försäkringsservice och information har
varit tämligen konstant över åren. Fördelning på sjukvårdsdistrikt var under
1992 följande:
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med förtroendenämnden
Sjukvårdsdistrikt
Luleå - Boden
Piteå
Gällivare
Kalix
Kiruna
Ofördelat
Totalt

Antal
453
173
112
116
77
35
966

Per 1000 invånare
4,55
2,79
2,99
2,82
2,93
3,49

Tre förändringar under året påverkar nämndens verksamhet:
 Den 1 januari 1992 trädde en ny lag om psykiatrisk tvångsvård i kraft.
Där åläggs förtroendenämnderna att utse stödpersoner för de patienter som
önskar sådan. Praktiskt har detta inneburit merarbete med rekrytering, utbildning, information, uppläggning av ersättningsrutiner samt förordnanden och entlediganden. Dessutom förutsätter den nya lagen en viss kontrollverksamhet från nämndens sida.
 Den 1 juli 1992 tillkom en ny lag om förtroendenämnder. Där förs tandvården till förtroendenämndens ansvarsområde.
 Vidare föreskriver den nya lagen att även kommunerna ska ha förtroendenämnder men ger möjlighet för dem att genom avtal överlåta uppgiften till
landstinget. Landstingsstyrelsen beslutade i september 1992 att erbjuda
kommunerna denna möjlighet, vilka samtliga kommuner utnyttjat.
Med hänvisning till det merarbete som följer av dessa förändringar har förtroendenämnden begärt att dess kansli ska utökas från en till två handläggare. I
1993 års arbetsplan för landstingets kansli - i vilket nämndens kansli ingår har jag dock gjort bedömningen att nämndens kansliverksamhet tills vidare
bör kunna fungera tillfredsställande med nuvarande bemanning.

Anmälan av revisionsrapport
Revisorerna har uppdragit åt Komrev att söka utveckla mått och mätmetoder
för kvalitetstudie inom kirurgisk verksamhet. Revisionen har i två tidigare
rapporter visat på metodmässiga produktivitetsjämförelser med befintlig information som grund.
I föreliggande rapport Kvalitetsstudie - kirurgi, Luleå-Boden visas möjligheten till att använda kvalitativa mått och mätmetoder som bl a accepteras av
professionen och är användbara för kliniken. Studerad period är 1984-1991.
Studerad population är den del av patienter med sjukdomar i gallblåsan som
opererats enligt ingreppet cholesystectomi (borttagande av gallblåsan).
I kansliets arbetsplan för 1993 har vi bildat ett projekt för kvalitetssäkring
inom hälso- och sjukvård. Projektets mål är att med patientperspektivet som
utgångspunkt utarbeta en kvalitetspolicy och ett kvalitetssäkringssystem för
landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet. I projektet ingår tre delprojekt
avseende primärvård, länssjukvård och medicinsk service. För delprojektet
inom länssjukvård, som närmast berör det av revisorerna uppmärksammade
området, är uppgiften att initiera till och dra upp riktlinjer för ett utvecklingsarbete som ska ske specialistvis i mindre grupper. Projektet kommer fortlöpande att rapportera till förvaltningschefsmötet.
Jag föreslår att revisorernas rapport och rekommendation överlämnas till projektet för beaktande i anslutning till det givna uppdraget.
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Anmälan av FOU-rapporter
Fullmäktige avsätter varje år i landstingsplanen anslag för forskning och utveckling. Anslagen fördelas av landstingsstyrelsen efter förslag från samhällsmedicinska enheten.
Följande rapport anmäls:
 Thomas Kanter: Förändringar i patientpanorama och läkaråtgärd efter
införande av öppen mottagning.
Studien visar på förändringar i besökspanoramat, bl a förändrades både
köns- och ålderstillhörighet. Kvinnoandelen har kraftigt ökat liksom de äldres andel av patienterna. Diagnospanoramat är relativt konstant. Med
viss försiktighet anförs att den öppna mottagningen stärker kontinuiteten i
patientläkarkontakten samt att det är en mottagningsform som attraherar
även andra än unga yrkesverksamma med snabba vårdkonsultationer.
 Maare Tamm: Hur olika grupper kroniska patienter ser på sin framtid.
FoU-rapport nr 25, 1993, Vårdhögskolan i Boden.
I studien har man undersökt hur synen på framtiden skiljer sig mellan olika
kroniskt sjuka patienter. Gruppen med kroniska muskel- och ledsmärtor
visade sig ha en betydligt mörkare syn på framtiden än de andra grupperna. Övriga patientgrupper visade samma tillförsikt inför framtiden som en
frisk kontrollgrupp
 Ulf Nordström; Vårdcentralen Öjebyn: Kvalitetssäkring i primärvård,
exemplet hypertoni.
Syftet med undersökningen var att studera kvaliteten på det medicinska
omhändertagandet av patienter med högt blodtryck. Man fann adekvat behandling, att behandlingsmålet uppnåtts och att patienterna var nöjda. Anteckningar om rökning, motionsvanor och blodsocker var dock delvis bristfälliga i journalen. Metoden var arbetskrävande och skulle ha underlättats
om journalen var datoriserad.

Inkomna remisser
Följande handläggning planeras för inkomna remisser:
Remissen avser
Allmänna råd om bevarande och gallring av
handlingar i kommunernas och landstingens
skolväsendes arkiv
Rapport (Ds 1992:95) Möjligheter att avveckla
amalgam som tandfyllningsmaterial.
Huvudmannaskapsutredningens betänkande
(SOU 1993:12) Vårdhögskolor - kvalitet - utveckling - huvudmannaskap.
Merkostnadskommitténs betänkande (SOU
1992:129) Merkostnader vid sjukdom och handikapp.
Betänkandet (SOU 1992:120) Allmänna arvsfonden.
Psykiatriutredningens delbetänkande (SOU
1993:4) Statligt stöd till rehabilitering av tortyrskadade flyktingar.
Pliktutredningens betänkande (SOU 1992:139)

Yttrande
Handläggning
senast
1993-04-30 Landstinget avger inget
yttrande.
1993-05-01 Landstingsstyrelsen avger
yttrande 1993-04-29.
1993-05-17 Landstingsstyrelsen avger
yttrande 1993-04-29.
1993-05-17 Landstingsstyrelsen avger
yttrande 1993-04-29.
1993-06-01 Landstinget avger inget
yttrande.
1993-06-01 Landstingsstyrelsen avger
yttrande 1993-05-27.
1993-06-01 Landstinget avger inget
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Totalförsvarsplikt.

yttrande.

Chefsfrågor
Redovisas muntligt.

Beslut
1 Rapporten godkänns.
2 Besked begärs från Kalixdirektionen om när listning hos distriktsläkare
är genomförd vid vårdcentralerna i Kalix, Överkalix och Övertorneå.

§ 45

Kommunalisering av
omsorgsverksamheten
Dnr 474/93

Ärendebeskrivning
Utifrån kännedom om den statliga handikapputredningens inriktning beslutade
samarbetsorganet mellan landstinget och länets kommuner (SLAKO) den 25
september 1992 att, i likhet med vad som gällde för Ädel-reformen, tillsätta en
för landstinget och kommunerna gemensam arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för ett primärkommunalt huvudmannaskap för omsorgsverksamheten.
Gruppens arbete har inriktas på att lägga ett förslag i så god tid att ställning
kan tas kommunalisering fr o m 1 januari 1994, alternativt 1 januari 1996.
Under perioden oktober 1992 - februari 1993 har gruppen analyserat följande
frågor av principiell karaktär:
- Behovsinventering

- Vårdhemsavveckling

- Utbyggnad av gruppbostäder

- Befintlig verksamhet

- Verksamhetsjusteringar 1993

- Personal

- Engångsbelopp

- Fastigheter

- Inventarier/utrustning/konst

- Savo

- Pensioner

- Skatteväxling, teknik

Gruppen har därefter överlämnat ärendet till ledningarna för landstinget och
Kommunförbundet Norrbotten. Dessa har gemensamt bedömt att det från länets synpunkt är mer fördelaktigt att genomföra kommunaliseringen vid den
tidpunkt den kommande lagen anger, d v s 1 januari 1996.

Beredningsförslag
1 Överföringen av omsorgsverksamheten till länets kommuner genomförs 1
januari 1996.
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2 Arbetsgruppen ges i uppdrag att bereda de samarbetsfrågor som måste
lösas fram till huvudmannaskapsförändringen samt att i övrigt förbereda
förändringen.
3 Huvuduppgiften för omsorgsverksamheten under perioden 1993-1995 blir
att fullfölja planen för avveckling av vårdhem och utbyggnad av gruppbostäder. I planering och utveckling av verksamheten i övrigt ska den nya lagens intentioner beaktas. Verksamheten ska bedrivas så att de samlade resurserna används så effektivt som möjligt. Fortsatta ansträngningar ska
göras för att bereda arbetstagare sysselsättning utanför omsorgsverksamheten. Samverkan med andra aktörer ska därför aktivt prövas.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 46

Tillsättning av tjänst som
primärvårdsdirektör i Boden
Dnr 473/93

Ärendebeskrivning
Tjänsten som primärvårdsdirektör i Boden är vakant fr o m den 1 april
1993. Primärvårdsnämnden förordar att Kjell Åström, f n kanslichef vid Luleå-Bodenförvaltningen, tillsätts på tjänsten.

Beredningsförslag
1 Kjell Åström förordnas som primärvårdsdirektör fr o m den 1 april 1993.
2 Åt landstingsdirektören uppdras att tillsammans med berörda förvaltningar
lösa de praktiska frågorna kring tillträdet.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 47

Utbyte av
datortomografen vid Gällivare lasarett
Dnr 382/93

Ärendebeskrivning
Gällivaredirektionen begär medel för utbyte av datortomografen vid Gällivare
lasarett. De skäl som anges är såväl medicinska som ekonomiska. Den nuvarande utrustningen, som inköptes 1984, uppfyller inte längre de krav som
måste ställas på ett så viktigt diagnostiskt instrument. Även om en omfattande
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renovering görs når man inte upp till den bildkvalitet som de billigaste moderna datortomograferna har.
Enligt de budgetregler som landstingsfullmäktige fastställt i Landstingsplan
1992 får förvaltningarna inte själva besluta om investeringar i medicinteknisk
utrustning som kostar mer än 0,5 mkr per objekt. Det betyder att lands- tingsstyrelsen ska pröva alla ny- och reinvesteringar över denna belopps- gräns och
att den prövningen ska göras oavsett hur förvaltningarna finansierar investeringarna.

Beredningsförslag
1 Datortomografen får bytas ut.
2 Landstingsfullmäktige föreslås bevilja Gällivareförvaltningen 3,8 mkr ur
rörelsekapitalet för köp av den nya utrustningen.
3 I avvaktan på fullmäktiges behandling av medelsfrågan får förvaltningen
hyra den nya utrustningen och själv svara för hyreskostnaden.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 48

Överenskommelse om
beställning, utveckling och
ersättningar för regional hälso- och
sjukvård år 1993
Dnr 251/93

Ärendebeskrivning
Överenskommelse om beställning, utveckling och ersättningar för regional
hälso- och sjukvård för år 1993 inom norra sjukvårdsregionen har träffats
mellan Norrbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Jämtlands
läns landsting och Västerbottens läns landsting.
Samverkansnämnden (§ 52/92) har godkänt överenskommelsens utvecklingsavsnitt och rekommenderat regionlandstingen att också godkänna det. Nämndens utökade presidium har sedan godkänt överenskommelsen om beställning
och ersättningar för 1993 och rekommenderat regionlandstingen att godkänna
även dessa delar i överenskommelsen.
I jämförelse med motsvarande överenskommelse för år 1992 är prisnivån för
1993 i genomsnitt ca 10 procent lägre. Överenskommelsen i övrigt följer den
generella utveckling mot ökade inslag av marknadsprissättning och ökad konkurrens som kan iakttas över hela landet.
I överenskommelsens utvecklingsavsnitt kan särskilt framhållas den del som
berör förutsättningarna för ett utvecklat regionalt samarbete. De utgångspunkter som anges där utgör grund för fortsatta diskussioner under 1993
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bland politiker, tjänstemän och den medicinska professionen om vad den konkreta innebörden av regional samverkan ska vara.

Beredningsförslag
Överenskommelsen om beställning, utveckling och ersättningar för regional
hälso- och sjukvård för år 1993 godkänns.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 49

Yttrande över
organisationsmodell för
kultursamarbetet på Nordkalotten
Dnr 285/93

Ärendebeskrivning
Fylkeskulturchefen i Tromsö har på uppdrag av Nordkalottkommittén under
1992 utarbetat ett förslag till organisationsmodell för kultursamarbetet på
Nordkalotten. Samarbetets geografiska område omfattar Nordlands, Troms
och Finnmarks fylken i Norge, Lapplands län i Finland, Murmansk och Archangelsk län i Ryssland samt Norrbottens län i Sverige.
Nordkalottkommittén har behandlat ärendet och begärt att rapporten framläggs för politisk behandling i respektive län och fylken på Nordkalotten och
att en handlingsplan för 1993 presenteras.
Nordkalottkommittén har i årets budget avsatt 200 000 finska mark för det
fortsatta arbetet och för handlingsplanens genomförande.
Under de senaste månaderna har det framgått att det initiativ till bildande av
"Barents råd" som tagits av de nordiska utrikesministrarna bl a kommer att
omfatta kulturellt samarbete och att den föreslagna organisationen och handlingsplanen där får en framträdande roll.
Förslaget till organisationsmodell har skickats till samtliga fylkeskommuner/län för yttrande. Yttrandet ska särskilt behandla:
 Organisationsmodell och namn
 Förslag till aktivitetsplan 1993
 Ev landstingskommunalt bidrag

Utbildnings- och kulturnämndens förslag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår, via delegationsbeslut av ord- föranden, att landstingsstyrelsen avger följande yttrande:
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Organisationsmodell och namn

Kultursamarbetet på Nordkalotten ska till både syfte och form stimulera till
utveckling av kunskap och kompetens inom konst/kultur samt bidra till nytänkande och skapa nya arbetsformer. En metod för att uppnå detta är att genom samverkan via ett gemensamt nätverk utbyta erfarenheter och kon- takter.
Vi tillstyrker förslagets motiveringar för bildande av ny samarbetsmodell för
kultursamarbetet på Nordkalotten.
I rapportens analys av Nordkalotten, avsnitt 4: Natur och Kultur, betonas
kultur som identitetsskapande faktor. Men i genomgången av intressanta arbetsfält, (11.1 Samarbeidsoppgaver) saknas mediaområdet d v s massmedial
produktion som exempelvis film, video och television. Det är angeläget att
Nordkalotten med moderna medier har resurser att beskriva sig själv och sin
identitet i en dialog med övriga världen. Därför är det intressant att finna gemensamma former som stärker produktion och kunskapsutveckling på det
massmediala området.
Vi anser att mediafrågor ska ingå i organisationens kompetens- och beslutsområde och föreslår att beslutsunderlaget kompletteras på den punkten.
Vi tillstyrker det förslag som lagts om översättning av Nordkalottlitteratur
samt föreslår att punkten inkluderas under en gemensam rubrik: Förstärkt
mediaproduktion inom kulturområdet, exempelvis översättning av Nordkalottlitteratur.
Vi föreslår som tillägg under punkten 11.1 "Samarbetsoppgaver", prioriterade samarbetsprojekt under 1990-talet :
 Inrättande av gemensamt träningsprogram för lokala projektledare,
turadministratörer och kulturentreprenörer.

kul-

 Utveckla ett nätverk för konst och kultur på Nordkalotten.
Överläggningar i olika kulturfrågor på regional nivå måste föras i ett kreativt
klimat samt ha karaktären av dialog och meningsutbyte. Från svensk sida ger
namnet "Nordkalottens Kulturråd" riktiga associationer för detta arbete, dvs
en form av rådslag.
Likaså passar "Nordkalottens Kulturråd" väl in i svenskt språkbruk och riskerar inte heller att förväxlas med andra organisationsformer på kulturområdet,
exempelvis kulturnämnd eller kulturutskott som finns på lokal och kommunal
nivå. Benämningen "Kulturutvalg" kan lätt sammanblandas med den organisationsform för kultur som finns på Fylkeskommunnivå.
Andra alternativ skulle kunna vara Nordkalottens Kulturstyrelse eller Nordkalottens Kulturting.
Med tanke på Barentssamarbetets omfattning och betydelse, finns särskilda
skäl som motiverar att namnet harmonierar med den terminologi som utvecklats för "Barents Råd " och "Regionrådet".
Vi föreslår att namnet "Nordkalottens Kulturråd" fastställs som benämning på
organisationsmodellen för kultursamarbetet.
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Det kultursamarbete som är under utveckling på Nordkalotten och som omfattar sju regioner och fyra länder är unikt i Europa. Det finns all anledning
förmoda att exemplet kommer att följas med stort intresse av både Europarådet och EG, eftersom det strävar till interregionalt samarbete med mer än
två länder samt uppfyller de kriterier som nämnts för stöd till områden ur
EG:s regionala fonder. Samarbetsformen för kultur på Nordkalotten bör därför på ett enkelt sätt kunna omsättas till internationell språkbruk och förklaras
med en motsvarighet på engelska.
Vi föreslår att samarbetet ges underrubriken: Euro Arctic Arts Council.
Det presenterade förslaget till rådets sammansättning och arbetsorganisation
(11.3 ) speglar väl de huvudsakliga intressenterna på länsnivå och dess historiska förankring i form av att urbefolkningen, samerna, finns representerade.
Representantskap bör ej vara relaterad till befolkningsantal, ekonomisk styrka
osv, utan endast tillvarata de huvudsakliga aktörernas intressen och ut- trycka
regionens kulturella mångfald. Likväl som det norska sametinget ut- ser en
representant bör den rätten också tillfalla det svenska sameting som bildas
hösten 1993. Allt eftersom kulturrådets kompetensområde och om- fattning
klarnar bör ett verkställande utskott utses.
Vi föreslår att rådets medlemsantal ej fixeras till 8 medlemmar, utan hålls
öppet under den närmaste treårsperioden, i avvaktan på att kulturrådets kompetensområde och operativa roll definieras. Det svenska sametinget bör ges
möjlighet att utse representant. Organisationen bör även utse ett verkställande utskott.
Nordkalottens Kulturråd bör ges en stark operativ funktion både inom ramen
för Barentssamarbetet och det traditionella Nordkalottsamarbetet. Därför bör
beslutsprocessen (avsnitten 1.5 och 11.7) ej bindas upp vid konsensusprincipen och därmed riskera att vetorätt byggs in i organisationen. En mångfald av
aktiviteter ska kunna initieras av rådet och antingen vara av bilateral typ eller
omfatta fler intressenter. Handlingsplanen som fastställs kan därför vara en
blandning av samarbetsformer där varje part ansvarar för del i genomförandet
och nivå för finansiering. Detta möjliggör att en årlig handlingsplan kan antas
enhälligt men där varje aktivitets omfattning bestäms av antalet intressenter.
Detta innebär att eventuella nationella medel inom ramen för Barentssamarbetet, som avsatts för kulturområdet och kulturrådets verksamhet, bör förvaltas av respektive regional kulturenhet, fylkeskommun eller landsting. Ansvaret för delfinansiering och kostnadsnivå kommer därmed i varje ärende att
sättas i relation till det regionala intresset för genomförandet .
Vi föreslår att nationella medel för finansiering av kulturinsatser inom ramen
för Barentssamarbetet under den första treårsperioden avsätts och förvaltas
av respektive landsting/län/fylkeskommun.
Förslag till aktivitetsplan 1993

Följande aktiviteter äger rum under 1993 och är av särskilt intresse för Norrbottens Nordkalottsamarbete:
 Start av fortbildningsprogrammet "Nordkalottens kulturentreprenörer",
Torneå-Kiruna-Harstad, hösten 1993 - våren 1994.
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 Nordkalottens Symfoniorkester. Repetitioner och framtidsseminarium om
musik på Nordkalotten.
 Nordkalottens amatörteaterfestival i Kiruna, 6-9 maj.
 "The EuroArctic Masterclass in Dance". Nordkalottens sommarkurs i dans
för professionella dansare/danspedagoger i Luleå 7-12 juni, alt 1: klassisk
balett/ karaktärsdans, alt 2: folkdanser från Karelen, Finland,
Ungern/karaktärsdans
 Urbefolkningsfestivalen,"Davvi Suvvá" i Karesuando, 24-27 juni.
 Internationellt konstseminarium i Haparanda, 21 juni-11 juli. Tema:
"Shamanism".
 Nordkalottens Dansvecka, läger/seminarium i Haparanda , 8 -13 augusti.
Tema: "Shamanism i dansen".
 Nordkalottens författardagar i Övertorneå, 27-28 september.
 Nordkalottens bibliotekskonferens i Övertorneå, 29-30 september.
 "Art Crossing Borders", Konstutställning, Norrbotten/Lappland och internationellt konstsymposium i Rovaniemi, oktober.
 Academia Tornedaliensis, seminariedagar i Övertorneå 1-3 okt. Tema:
Ung på Nordkalotten, nu och i framtiden.
Vi föreslår att dessa evenemang och projekt ingår i aktivitetsplanen för Nordkalottens Kulturråd.
Landstingskommunalt bidrag

Förslaget om att varje län/fylkeskommun avsätter 30 000 kr för genomförandet av aktivitetsplanen för 1993 tillstyrks.

Beredningsförslag
Yttrande enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag avges.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 50

Ansvarsfrihet för
1992 års förvaltning av stiftelsen
Norrbottensmusiken
Dnr 408/93

Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna för stiftelsen ska landstingsstyrelsen besluta i anledning av
verksamhets- och revisionsberättelserna från stiftelsens styrelse och revisorer.
Därvid ska avgöras om ansvarsfrihet för förvaltningen ska beviljas eller ej.
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Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
det räkenskapsår som granskningen omfattar (1992).

Beredningsförslag
Ansvarsfrihet beviljas för 1992 års förvaltning.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 51

Ansvarsfrihet för
1992 års förvaltning av stiftelsen
Norrbottens Museum
Dnr 431/93

Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna för stiftelsen ska landstingsstyrelsen besluta i anledning av
verksamhets- och revisionsberättelserna från stiftelsens styrelse och revisorer.
Därvid ska avgöras om ansvarsfrihet för förvaltningen ska beviljas eller ej.
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att ansvarsfrihet beviljas för 1992 års
förvaltning.

Beredningsförslag
Ansvarsfrihet beviljas för 1992 års förvaltning.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 52

Försäljning av bostadsrätt
i Luleå (Sandviksgatan 17)
Dnr 377/93

Ärendebeskrivning
Bostadsrättslägenhet om 3 rok i Brf Luleåhus nr 5, Sandviksgatan 17, Luleå,
har utannonserats till försäljning. Högsta anbudsgivare är Kerstin och Hans
Lantto, Luleå.

Försörjningsnämndens förslag, § 7/93
Lägenheten säljs till Kerstin och Hans Lantto för 140 000 kronor.
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Beredningsförslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.

Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.

§ 53

Försäljning av bostadsrätt
i Luleå (Kallaxvägen 13 B)
Dnr 376/93

Ärendebeskrivning
Bostadsrättslägenhet om 2 rok i Brf Bergnäshus nr 1, Kallaxvägen 13 B,
Luleå, har utannonserats till försäljning. Högsta anbudsgivare är Ingemar
Ersson, Luleå.

Försörjningsnämndens förslag, § 8/93
Lägenheten säljs till Ingemar Ersson för 80 000 kronor.

Beredningsförslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.

Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.

§ 54

Försäljning av bostadsrätt
i Haparanda (Torggatan 32 A)
Dnr 378/93

Ärendebeskrivning
Via HSB-mäklaren har överenskommelse träffats med Jerker Johansson, Porjus, om försäljning av bostadsrättslägenhet om 3 rok i Brf Tigern, Torggatan
32 A, Haparanda, för 85 000 kronor.
Lägenheten har tidigare utannonserats till försäljning utan resultat.

Försörjningsnämndens förslag, § 9/93
Lägenheten säljs till Jerker Johansson för 85 000 kronor.

Beredningsförslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.
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Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.

§ 55

Rättelse i tidigare beslut
om försäljning av Arvidsjaurs
skogsbruksskola
Dnr 980/92

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade den 10 september 1992, § 99/92, att bifalla
försörjningsnämndens förslag om att sälja skogsbruksskolan i Arvidsjaur,
Rapphönan 1 och 2, till Arvidsjaurs kommun för 800 000 kronor.
Det visar sig nu att den angivna fastighetsbeteckningen är felaktig. Rätt beteckning är Rapphönan 1 och 4, vilket framgår av de underliggande handlingar i ärendet som finns hos försörjningsnämnden.
För att beslutet ska kunna verkställas krävs en rättelse av fastighetsbeteckningen.

Beredningsförslag
Den i tidigare beslut i ärendet angivna fastighetsbeteckningen rättas till Rapphönan 1 och 4.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

18

LANDSTINGSSTYRELSEN 1 APRIL 1993

19

LANDSTINGSSTYRELSEN 1 APRIL 1993

Bilaga
1

Delegationsbeslut
1 Landstingsdirektören har:
Träffat avtal med överläkare Fritz Huhtasaari om kontraktsanställning med
visstidsförordnande vid Luleå lasarett under tiden 1 januari 1993 t o m 31
december 1998 (dnr 99/93).


Träffat avtal med Britta Wallgren om tillsvidareanställning inom
landstinget med tidsbegränsad anställning som primärvårdsdirektör vid
primärvårdsförvaltningen i Luleå under tiden 1 januari 1993 t o m 31
december 1995 (dnr 99/93).



Träffat avtal med Hans Rönnqvist om tillsvidareanställning inom
landstinget med tidsbegränsad anställning som sjukhusdirektör vid
sjukvårdsförvaltningen i Kalix under tiden 1 mars 1993 t o m 28 februari 1996 (dnr 99/93).



Förlängt anställningsavtalet med primärvårdsdirektör Ove Nordström
vid primärvårdsförvaltningen i Boden att gälla t o m 31 mars 1993
(dnr 99/93).



Träffat överenskommelse om förmånsbil med sjukhusdirektör Tommy
Sundell vid sjukvårdsförvaltningen i Piteå samt fastställt höjning av
Sundells lön fr o m 1 september 1992 (dnr 99/93).

2 Personaldirektören har:


Anställt Karin Sjöberg som journalist vid Landstingstidningen (dnr
204/93).



Träffat överenskommelse med SKAF om ränta på retroaktiv ersättning
för fel utbetald beredskapsersättning till en anställd vid skogsbruksskolan i Arvidsjaur (dnr 47/93).



I tvisteförhandling med SHSTF, SKAF och SKTF om brott mot MBL i
samband med upprättande av vårdavtal inom Kalix sjukvårdsdistrikt
dels konstaterat att brott mot MBL föreligger, dels avvisat skadeståndsanspråk med hänvisning till 64 § MBL (dnr 47/93).



Träffat överenskommelse med Lärarförbundet om rättelse av felaktigt
utbetald lön till en anställd (dnr 47/93).



Träffat överenskommelse med SHSTF och SKTF om skadestånd för
innehållna löneökningar (dnr 47/93).



I tvisteförhandling med SHSTF träffat överenskommelse om omplacering av en anställd inom psykiatriska kliniken i Boden (dnr 47/93).



Träffat överenskommelse med SKAF om övertidsersättning till tre anställda inom omsorgsverksamheten i Gällivare (dnr 47/93).
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I tvisteförhandling med SKAF om företrädesrätt enligt LAS för en anställd inom Kiruna sjukvårdsdistrikt träffat överenskommelse om att
ärendet ska återföras till Kirunaförvaltningen (dnr 47/93).



I tvisteförhandling med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter om uppsägning av enskilda bilavtal inom primärvården i Luleå bestridit brott
mot enskilda anställningsavtal (dnr 47/93).



Träffat överenskommelse med SKAF om omplacering av en anställd
inom omsorgsverksamheten i Haparanda (dnr 47/93).

2

Protokoll
Centrala förslagskommittén

1993-02-09

Tandvårdsnämnden

1993-02-11

Luleå-Bodendirektionen

1993-02-12

Sociala nämnden

1993-02-18

Primärvårdsnämnden i Luleå

1993-02-23

Försörjningsnämnden

1993-02-25

3

Övrigt
1 Skrivelse från sektionen för sjuka-husdrabbade inom förbundet mot astma
och allergi med uppmaning att landstinget avsätter eller omfördelar resurser så att sjuka-husdrabbade får tillgång till adekvat medicinsk behandling.
Skrivelsen har delgetts direktioner och primärvårdsnämnder (dnr 308/93).
2 Uttalande om vårdhögskolan från ordföranden i Luleå-Bodendirektionen
(dnr 401/93).
3 Skrivelse från hjälpmedelscentralen, i vilken en jämförelse görs mellan
proposition 1992/93:159 "Stöd och service till vissa funktionshindrade"
och landstingsstyrelsens beslut om effektivisering av hjälpmedelsverksamheten (dnr 407/93).
Skrivelse från Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige med uppmaning
att berörda yrkesgrupper informeras om vikten av rätt utformade rättsintyg
och noggranna journalanteckninger när det gäller misshandlade och våldtagna
kvinnor och barn. Skrivelsen har delgetts direktioner och primärvårdsnämnder
(dnr 434/93).
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