BESLUT

Regionstyrelsen 3 oktober

Sida 1 (3)

§ 162

Strategisk plan 2019-2021
Dnr 1961-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa skattesats för
2019 till 11,34 per skattekrona.
2. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige anta Strategisk plan 2019-2021.
Reservationer
Kenneth Backgård (NS), Anders Josefsson (M) och Nils-Olov Lindfors (C)
reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Länets befolkningsutveckling och demografi ställer stora krav på regionen
varför målbilden för framtidens hälsa och vård 2035 är en viktig utgångspunkt för kommande arbeten.

Sammanfattning
I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns
det en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med
andra aktörer behöver hantera. För att kunna möta behov och förväntningar
även i framtiden behöver viktiga steg i gemensam riktning tas redan idag.
En långsiktig målbild för framtidens hälsa- och vård med sikte på 2035 har
tagits fram. Fyra tydliga kännetecken ses i den långsiktiga riktningen i hälsooch sjukvården och tandvården; individen och länets kvinnliga och manliga
medborgare får likvärdigt och bra stöd att främja sin hälsa, är en aktiv och
delaktig partner i vården, får nära vård på nya sätt och en god och samordnad
vård på jämställda villkor. För att arbeta resurseffektivt och se till att vi
hamnar rätt i framtiden måste beslut och vägval i nutid hela tiden säkra att de
har förankring i de långsiktiga målen.
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag.

Ärendet
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen
innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med beskrivningar. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.
I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns
en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med andra
aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningarna kan sammanfattas med svag
befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökande försörj-

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

BESLUT

Regionstyrelsen 3 oktober

Sida 2 (3)

ningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjningen inom både offentlig
sektor och näringslivet.
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag. För att
tydliggöra detta finns perspektiven samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.
Regionfullmäktige beslutade 2018-06-19--20 § 44 att återremittera ärendet
med anledning av Sten Nyléns (S) förslag om:


Ett tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna och Kalix med behörig personal som sköter utrustningen
 Ett tillägg om att se över lönestrukturen i Region Norrbotten för personalen på regionens sjukhus
 Att starta ett projekt om nytt sjukhus i Kiruna på grund av stadsomvandlingen
Regionstyrelsen förslår nu en reviderad Strategisk plan 2019-2021 där regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda framtida magnetkameraverksamhet i
Kalix när pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och
Sunderbyn är genomförda under planperioden samt även göra en översyn av
lönestrukturen på regionens sjukhus.
Planen är även kompletterad med att regionstyrelsen har 3 oktober 2018
godkänt en avsiktsförklaring om att teckna ett avtal med LKAB om villkoren
för förhandling om förtidslösen, planering mm inför ett nytt sjukhus i Kiruna. Ett konkret avtal bedöms kunna föreläggas regionfullmäktige våren
2019.
Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (NS) föreslår följande skrivning på sidan 34 i Strategisk
plan 2019-2021:







För att minska beroendet av inhyrd bemanning avsätts i ett första skede
49 mnkr för satsning på sjuksköterskor, Senare sker, efter analys, en ytterligare satsning med ytterligare c:a 50 miljoner kronor, för vilken regionstyrelsen får utforma principer. Regionstyrelsen ska även göra en
översyn av lönestrukturen på regionens sjukhus.
Pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn genomförs. Parallellt genomförs under planperioden utredning
och införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna.
För att säkerställa en patientnära vård, utreds och planeras för införandet
av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperioden.
Konsekvensändring av ramen nedan.

Nils-Olov Lindfors (C) och Anders Josefsson (M) stödjer Kenneth Backgårds ändring.
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Anders Öberg (S) föreslår bifalla beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningens förslag mot Kenneth Backgårds förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller beredningens förslag.
Bilagor:
Förslag till Strategisk plan 2019-2021
Regionfullmäktiges protokoll 2018-06-19–20 § 44
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