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§ 120 

Strategisk plan 2019-2021 
Dnr 1961-2018 

Regionstyrelsens förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anta strategisk plan 2019-2021.  

Reservationer 

Kenneth Backgård (NS), Anders Josefsson (M), Nils-Olov Lindfors (C) och 

Jens Sundström (L) reserverar sig mot beslutet. 

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 hälso- 

och 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. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla sjukvårdspartiets förslag till strate-

gisk plan 2019-2021. 

Anders Josefsson (M), Nils-Olov Lindfors (C) och Jens Sundström (L) före-

slår bifalla moderaternas, centerpartiets och liberalernas gemensamma för-

slag till strategisk plan 2019-2021. 

Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) och Agneta Granström (MP) föreslår 

bifalla majoritetens förslag till strategisk plan 2019-2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer majoritetens förslag, sjukvårdspartiets förslag, och mo-

deraternas, centerpartiets och liberalernas gemensamma förslag vart och ett 

under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller majoritetens förslag. 
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Ärendet 
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen 

innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, plane-

ringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med be-

skrivningar. 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-

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, med-

arbetare och ekonomi. 

Bilagor: 

Strategisk plan 2019-2021 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

 


