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§ 49 

Sammanträdet öppnas 
Regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) förklarar sam-

manträdet öppnat kl. 12:00. Sammanträdet hålls i Regionhuset, Luleå. Full-

mäktiges presidium deltar i sammanträdet via videolänk från Gällivare sjuk-

hus. 
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§ 50 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:  

 

Sjukvårdspartiet  

Ledamot 

Kenneth Backgård 

Johnny Åström 

Dan Ankarholm 

Anders Sundström 

Margareta Henricsson 

Ann-Christin Åström 

Lennart Ojanlatva 

Anders Bohm 

Erika Sjöö 

Jörgen Afvander 

Anna Scott 

Terese Falk Carolin 

Stig Nordqvist 

Martin Åström 

Tomas Vedestig 

Sead Maglic 

 

Socialdemokraterna  

Ledamot 

Anders Öberg 

Elisabeth Lindberg 

Helena Öhlund 

Lennart Åström 

Bengt Westman 

Ia Uvberg 

Daniel Persson 

Anita Gustavsson 

Eivor Olofsson 

Lennart Thörnlund 

Ann-Sofie Isaksson 

Anna-Carin Aaro 

Thor Viklund 
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Moderata Samlingspartiet  

Ledamot 

Linda Frohm 

Anders Josefsson 

Monika Hedström 

Birgit Meier Thunborg 

 

Vänsterpartiet  

Ledamot 

Glenn Berggård 

Christina Snell-Lumio 

Linda Jonsson 

 

Sverigedemokraterna  

Ledamot 

Marianne Sandström 

Lage Hortlund 

Susanne Ström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centerpartiet  

Ledamot 

Nils-Olov Lindfors 

Sarah Karlsson 
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§ 51 

Val av två protokolljusterare 
Ledamöterna Anders Bohm (SJVP) och Susanne Ström (SD) utses till att 

jämte ordföranden justera protokollet. 

 

Justeringen äger rum den 18 juni 2020 kl. 13:00 i Regionhuset. 
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§ 52 

Information från presidiet 
Ordföranden informerar om fullmäktiges dagordning, sammanträdets håll-

punkter, redovisning av partistöd 2019 samt utdelning av stipendium för 

bästa förbättringsarbete i vården 2020.  

 

Tillkommande ärenden 

Ordföranden informerar om två ärenden från regionstyrelsens sammanträde 

2020-06-17 som inte tillkännagetts regionfullmäktige:  

 

 Avtalstecknande med Cambio Healthcare Systems AB gällande införande 

av Framtidens vårdinformationsstöd 

 Egenavgift vid serologisk provtagning avseende covid-19 

 

Regionfullmäktiges beslut 
Ordföranden frågar om regionfullmäktiges ställning till om ärendena får be-

handlas och finner att fullmäktige enhälligt bifaller att ärendena får behand-

las vid dagens sammanträde.  

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 17 JUNI 2020 

8 

 

§ 53 

Anmälan om motioner, interpellationer 
och frågor   

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionerna, interpellationerna och frågorna 

får ställas och att interpellationerna 11-2020 – 17-2020 besvaras vid senare 

tillfälle. 

Inkomna motioner: 

 Motion 9-2020 om distansavläsning (Bengt Westman, S) 

 Motion 10-2020 om kultur på recept (Linda Jonsson, V) 

 Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg (Glenn Berggård, V) 

Inkomna interpellationer: 

 Interpellation 10-2020 om lokaler för vuxenpsykiatri i Haparanda (Bengt 

Westman, S) 

 Interpellation 11-2020 om tillgänglighetsgranskning i Pajala (Ann-Sofie 

Isaksson, S)  

 Interpellation 12-2020 om statliga medel för Covid-19 till Norrbotten 

(Anders Öberg, S) 

 Interpellation 13-2020 om samverkan kring barn och ungas psykiska 

ohälsa (Elisabeth Lindberg, S) 

 Interpellation 14-2020 om nya jobb till uppsagda medarbetare vid museet 

(Anders Öberg S, Ia Uvberg S) 

 Interpellation 15-2020 om Region Norrbottens digitala väg in i vården – 

Digitalen, en möjlighet (Anders Öberg, S och Sven Holmqvist, S) 

 Interpellation 16-2020 om vilka operationer som ska upphandlas av pri-

vata aktörer (Johannes Sundelin S, Lennart Thörnlund S) 

 Interpellation 17-2020 om opioidöverdosmotgiftet Naloxon (Glenn Berg-

gård, V) 

Inkomna frågor: 

 Fråga 4-2020 om tillgång till ambulanser i Kiruna under sommaren 2020 

(Jan Sydberg, S) 

 Fråga 5-2020 om hantering av Covid-19-pandemin (Anders Öberg, S) 
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§ 54 

Delårsrapport Region Norrbotten, april 
2020 

Dnr 756-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per april 2020. 

Reservationer 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Coronapandemin påverkar regionens verksamheter vilket tydligt framgår i 

måluppfyllelsen av de strategiska målen. Regionstyrelsen vill uppmärk-

samma det oerhört viktiga arbete som verksamheterna utför under pågående 

pandemi. Det är positivt att regionen, trots rådande omständigheter, bedöms 

uppnå det finansiella målet på årsbasis och att arbetet med att uppnå de stra-

tegiska målen pågår. 

Sammanfattning 
Coronapandemin som pågår påverkar regionen och dess verksamheter på 

många sätt. Skatteintäkterna minskar 2019, 2020 och åren framöver och staten 

har beslutat om ökade generella statsbidrag för 2020 och även för 2021. Staten 

har under maj aviserat om ytterligare ökade bidrag. Under våren har omprio-

ritering gjorts av bedriven vård och annan verksamhet vilket leder till undan-

trängd vård och även nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och 

åren framöver. Det pågående omställningsarbetet ute i vården har till stora 

delar pausats. Kostnader och förlorade intäkter till och med april till följd av 

covid-19 är 105 mnkr. Samtidigt har kostnader minskat på andra områden på 

grund av kraftig neddragning av operations- och mottagningsverksamhet. 

De strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helåret. 

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av 

skatter, statsbidrag och utjämning uppnås ej för perioden men prognostiseras 

uppnås för helåret. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och 

verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis 

god ekonomisk hushållning.  

Verksamhetens resultat per april är 37 mnkr. Nettokostnaderna är på samma 

nivå som i april 2019 vilket betyder att nettokostnadsutvecklingen är 0 pro-

cent. Skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 2,6 procent. Periodens 

resultat är negativt med 312 mnkr vilket förklaras av att pensionsportföljen 

minskat i värde med 317 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i 

samband med coronapandemin.  

Årsprognosen för verksamhetens resultat är 282 mnkr vilket 33 mnkr sämre 

än budget. Prognosen för årets resultat är negativt med 128 mnkr och förkla-

ras till stor del av värdenedgången av pensionsportföljen.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 90 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna delårsrapport per april 2020. 
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Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP), Anders Öberg (S), Lage Hortlund (SD), Elisa-

beth Lindberg (S), Lennart Åström (S) och Linda Frohm (M) föreslår bifalla 

regionstyrelsens förslag.  

Anders Öberg (S) föreslår ett tillägg om att ge regionstyrelsen i uppdrag att 

ta fram en planering för att ge regionens egna verksamheter förutsättningar 

att ställa om, bereda möjlighet att återuppta den vård som ställts in för att nu 

möta det uppdämda vårdbehovet hos norrbottningarna, samt att ge revis-

ionen resurser för en covid-genomlysning. 

Glenn Berggård (V), Elisabeth Lindberg (S) och Lennart Åström (S) stödjer 

Anders Öbergs tillägg.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ordföranden ställer Anders Öbergs tillägg under proposition och finner att 

fullmäktige avslår tillägget.  

Ärendet 

Ekonomiskt delårsresultat per april 

Region Norrbotten redovisar ett resultat för verksamheten per april på 37 

mnkr vilket är 6 mnkr sämre än budget men 75 mnkr bättre än föregående år. 

Nettokostnaderna är på samma nivå som i april 2019 vilket betyder att netto-

kostnadsutvecklingen är 0 procent. Skatter, statsbidrag och utjämning ökade 

med 2,6 procent. Periodens nettokostnader är 67 mnkr lägre än budget.   

Periodens resultat är negativt med 312 mnkr vilket är 395 mnkr sämre än 

budget och förklaras av att pensionsportföljen minskat i värde med 317 mnkr 

sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapande-

min.  

Balanskravsresultatet i relation till skatter, statsbidrag och utjämning är 0,2 

procent vilket innebär att regionen inte når det finansiella målet på en (1) 

procent för perioden. 

Verksamheterna (divisionerna och regiongemensamt) redovisar ett positivt 

periodresultat med 15 mnkr vilket är 42 mnkr bättre än budget och 118 mnkr 

bättre än föregående år. Alla divisioner förutom folktandvården förbättrar 

sina resultat. Regiongemensamma verksamheter redovisar en positiv avvi-

kelse mot budget med 88 mnkr.  

Finansförvaltningen visar ett resultat som är 50 mnkr sämre än budget vilket 

förklaras av lägre skatteintäkter till följd av kraftigt försämrad skatteun-

derlagsprognos till följd av samhällsekonomins utveckling.  

De ekonomiska effekterna av påbörjat omställningsarbete beräknas till cirka 

70 mnkr t.o.m. mars månad. Att skilja ut de ekonomiska effekterna av om-

ställningsarbetet i april månad visar sig vara svårt. 

Ekonomisk årsprognos  

Prognoserna för framför allt hälso-och sjukvårdsdivisionerna är till väsentlig 

del påverkad av covid-19-verksamhetens omfattning och hur länge den för-

väntas pågå. Prognoserna baseras på gjorda antaganden om att covid-19-verk-

samheten avtar under sommaren, Om en andra covid-19-våg uppstår under 

hösten är risken stor att prognoserna inte kan hållas. I regionens prognos är 
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inte medräknat regeringens i maj aviserade extra 3 miljarder samt kompensat-

ion för minskade skatteintäkter avseende 2019, som tillsammans bedöms in-

nebära 127 mnkr för regionen. Kompensation för merkostnader i hälso- och 

sjukvården på grund av covid-19 är inte medräknade och inte heller Norrbot-

tens andel av kompensation till kollektivtrafiken för minskade biljettintäkter 

som utbetalas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

Prognosen för verksamhetens resultat är 282 mnkr vilket är 33 mnkr sämre 

än budget och 72 mnkr bättre än föregående år. Nettokostnaderna för helåret 

beräknas bli 2,7 procent jämfört med budgeterade 3,3 procent vilket är 50 

mnkr bättre än budget. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning bedöms öka 

med 3,5 procent jämfört med budgeterade 4,5 procent. 

Årsprognosen för årets resultat pekar på -128 mnkr vilket huvudsakligen för-

klaras av värdenedgången på pensionsportföljen. I prognosen bedöms pens-

ionsportföljens marknadsvärde ligga på samma nivå som vid utgången av 

april månad. 

Verksamheternas (divisionerna och regiongemensamt) årsprognoser pekar 

på ett överskott på 15 mnkr. Division Service och Division Länsteknik pro-

gnosticeras uppnå ett bättre resultat än budget. Hälso- och sjukvårdsdivision-

erna har fortsatt underskott men närsjukvården bedöms förbättra resultaten 

jämfört med 2019. Länssjukvården prognostiserar ett resultat i nivå med fö-

regående år. Folktandvården har negativt resultat till följd av brist på tandlä-

kare och uteblivna intäkter på grund av covid-19. Årsprognosen för region-

gemensamma verksamheter visar ett resultat på 245 mnkr. Årsprognosen för 

finansförvaltningen är 52 mnkr sämre än budget till följd av lägre skattein-

täkter. 

Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges 
strategiska mål 

Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad be-

dömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått 

inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även 

aktiviteter och andra faktorer påverkar. 

God ekonomisk hushållning  

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett 

(1) av de 20 strategiska målen helt har uppnåtts, 18 har delvis uppnåtts me-

dan ett (1) av de strategiska målen under verksamhetsperspektivet inte har 

nått upp till målsättningen. En sammanvägning av måluppfyllelsen för reg-

ionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Reg-

ion Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning. Det finansiella re-

sultatmålet, att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, 

statsbidrag och utjämning, uppnås inte för perioden men prognostiseras upp-

nås för helår 2020.  

Samhälle 

Hållbart nyttjande av resurser 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Möjligheten att ut-

veckla tillväxtarbetet utifrån aspekterna sociala, miljömässiga och ekono-

miska aspekter är en sådan. Norrbotten erbjuder bra förutsättningar för världs-

ledande test- och teknikomställningar inom branscher som stål, rymd, trans-

port, gruv, energi, skog, kemi och batteri. 
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Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av 

coronapandemin.  

På grund av pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen är det svårt 

att idag göra bedömningen hur målet kommer utvecklas. Norrbotten har de 

senaste åren haft en stark utveckling avseende investering och breddning av 

näringslivet med en växande besöksnäring. Den kraftiga inbromsningen av 

främst besöksnäringen visar att Norrbotten är ett län beroende av internation-

ella besökare och partners. Även basindustrin och dess underleverantörer på-

verkas. Åtgärder är vidtagna för att mildra effekterna. Arbetet med en över-

enskommelse med civilsamhället fortlöper och är än mer aktuell i och med 

rådande läge. 

God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedöm-

ningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. 

Länsungdomsråden har påbörjat ett arbete med att öka antalet deltagare, 

stärka nätverket och öka fokus på kulturfrågor och engagemanget för aktivi-

teter av och för unga. Arbetet med att utveckla samverkan mellan aktörer 

inom kompetensförsörjningen har fortgått och resulterat i olika satsningar 

som utveckling av lärcentra och valideringsmodeller med länets kommuner 

och utbildningsaktörer. Fokus på utbildningsmöjligheter kommer öka i följ-

den av ökad arbetslöshet och varsel. 

Aktiviteter relaterade till samverkan med kommuner kring förbättrade lev-

nadsvanor har skjutits upp till hösten eller har hittat nya vägar. Region Norr-

botten och Folkhälsocentrum har skickat ut en ”Hälsoguide” till hushållen i 

Norrbotten med råd och tips kring bland annat kost, sömn och fysisk aktivi-

tet i pandemitider för riskgrupper.  

Tydligt regionalt ledarskap 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Effekterna av pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller 

skjutits på framtiden. Därmed har det varit svårare att arrangera seminarier 

och möten där frågorna var tänkta att diskuteras. I de frågor där det finns en 

tydlig pågående beslutsprocess som Strandskyddsutredningen har det trots 

ändrade förutsättningar varit möjligt att bidra med kunskap om länets förut-

sättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas 

allt mer och det blir ett lärande. Då det inte är möjligt att arrangera större 

sammankomster behöver nya arbetssätt för påverkan utvecklas. 

Medborgare 

Goda kommunikationer  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.  

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av 

coronapandemin. 

En rad positiva händelser har skett under perioden som skapar förutsätt-

ningar för infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och 

har inte påverkats av krisen. Tillgängligheten till digitalinfrastruktur har en 

svag utveckling då Norrbotten ligger långt ifrån sitt mål för andel hushåll 

som ansluter sig till bredband. Det påverkar i sin tur utbyggnaden av bred-

band. Tillgängligheten avseende flyg till och från Norrbotten har försämrats 
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under krisen. Flygbolagen har ekonomiska utmaningar samtidigt som det uti-

från ett samhällsperspektiv finns behov. Kollektivtrafiken påverkas negativt 

av färre resenärer och antalet tågturer reduceras.  

Ett rikt och brett kulturliv 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av 

coronapandemin. 

Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedöm-

ningen av målet, men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. 

Pandemin har påverkar tillgången till kultur i Norrbotten då publika kultur-

verksamheter pausats. Aktiviteter har ställts in eller flyttas fram. Delar av 

kulturlivet har flyttat ut på nätet vilket innebär att kulturen kan nå ny publik 

och blivit tillgängliga för fler. Även kommunerna påverkas av krisen och 

därmed deras mottagarkapacitet. Kommunernas behov har kartlagts så att 

rätt åtgärder har utformats. 

Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa  

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått. På grund av den 

pågående covid-19 pandemin är bedömningen att målet blir svårt att uppnå 

på helårsbasis. 

Från och med i år erbjuds inte längre hälsosamtal till 30-åringar. Andelen in-

bjudna och andelen genomförda hälsosamtal förväntas få svårt att nå upp till 

årets målnivå då coronapandemin påverkar och försvårar hälsocentralernas 

möjligheter att genomföra hälsosamtal men digitala arbetssätt prövas. Arbe-

tet med en analysrapport kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i 

de fyra nordligaste länen har påbörjats. 

En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor och män  

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Må-

let bedöms inte kunna nås i sin helhet under året, främst med hänsyn till de 

stora utmaningar som coronapandemin medför avseende vårdens tillgänglig-

het.  

Andelen oplanerade återinskrivningar är relativt oförändrad sedan föregå-

ende år och uppnår inte målet. Andelen utskrivningsklara patienter på sjuk-

hus har ökat vilket främst är relaterat till en minskning av antalet vårdtill-

fällen under coronapandemin. Dock har antalet dagar då utskrivningsklara 

patienter är kvar på sjukhus fortsatt att minska. Andelen patienter inom palli-

ativ vård som har en dokumenterad behandlingsstrategi uppnår årets mål.  

Tillgängligheten till hälso- och sjukvården har under första tertialet påver-

kats av de omfattande åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin. 

Väntetiderna till läkarbesök och åtgärd inom specialiserad vård är längre än 

föregående år. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har dock väntetiderna 

minskat. Även för medicinsk bedömning inom tre dagar är resultatet bättre 

än föregående år. Telefontillgängligheten för hälsocentralerna har försäm-

rats, dock har lanseringen av regionens digitala vårdchatt, Digitalen, bidragit 

till en förbättrad tillgänglighet vid första kontakt med vården. Även Folk-

tandvårdens verksamhet har en omfattande påverkan av coronapandemin och 

når inte målet om andelen patienter som färdigbehandlas vid ett besök. 

Verksamhet 

Nära vård på nya sätt  

Den samlade bedömningen är att målet uppnåtts under perioden och kommer 

att uppnås på helåret.  
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Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen. Under första ter-

tialet har vi sett en stor ökning av användningen av digitala tjänster i Norr-

botten. Antalet inloggningar på 1177.se har ökat med 50 procent jämfört 

med i fjol. Dessutom utförs nästan dubbelt så många vårdbesök digitalt, via 

antingen video eller telefon.  

I februari lanserades Digitalen som är regionens nya digitala chatt för vård-

ärenden. Tjänsten har tagits emot mycket väl och hittills har 3 200 ärenden 

hanterats av sjuksköterskor och läkare. Snittbetyget från patienterna ligger 

hittills på hela 4,8 på en femgradig skala. Även nya arbetssätt har snabbt eta-

blerats i vårdverksamheten som en följd av anpassning till en ny verklighet 

på grund av coronapandemin. 

 

En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet 

oavsett leverantör  

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. 

Fortsatta förbättringar förväntas under året men målet bedöms inte nås i sin 

helhet under 2020.  

Andelen vårdskador har minskat och uppnår nu målet för året. Tillämp-

ningen av läkemedelsberättelser för patienter 75 år eller äldre är nära målet 

för både män och kvinnor. Andelen läkemedelsgenomgångar kräver större 

förbättringar för att nå målet. Ledtiderna för vårdförlopp inom cancervården 

har förbättrats jämfört med samma tid föregående år men når inte årets mål. 

Förskrivning av antibiotika fortsätter att minska och behöver begränsas ytter-

ligare. Andelen patienter i riskgrupper som har fått fråga om levnadsvanor 

uppnår delvis målen inom tre av fyra sjukdomsområden. 

Arbetet med att etablera arbetssätt och beslutsordning för ärenden som här-

rör till kunskapsstyrning fortskrider. Arbetet med att integrera jämställdhets-

perspektiv i ordinarie verksamhet pågår samt ett säkerställande av att kvali-

tetssäkrade beslut utifrån jämställdhet kan tas. 

Nöjda och delaktiga patienter och invånare  

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet inte är uppnått. Målet 

bedöms inte kunna nås i sin helhet under året med hänsyn till de omständig-

heter som coronapandemin medför för verksamheten. 

Andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit vid upp-

rättandet av planen har minskat något. Antalet ärenden till patientnämnden 

inom kategorin kommunikation har minskat jämfört med föregående år, men 

ökat jämfört med 2018. Inga medborgarkaféer har arrangerats under första 

tertialet till följd av coronapandemin. 

En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Utvecklingsarbetet har till stora delar pausats på grund av den pågående co-

vid-19 pandemin. Dock löper arbetet enligt handlingsplanen för digitalise-

ringsstrategin på enligt plan med några få undantag. Digitaliseringen har bli-

vit ännu viktigare på grund av pandemin då många möten och ärenden nu 

behöver hanteras på distans. 

Regionala utvecklingsnämndens initiativ att besöka kommunerna och ta del 

av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna ut-

forma regionens erbjudanden till kommunerna. Det har varit viktigt under 

pandemin då effekterna på kulturliv, näringsliv och kommunikationer till 

och från länet inneburit täta dialoger med kommunerna på både politisk och 
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tjänstepersonnivå och åtgärder utformats. Under perioden har två centrala 

samråd genomförts och insatser ska göras för att utveckla dem ytterligare. 

Medarbetare 

Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att reg-

ionen ska nå målet i sin helhet. Coronapandemin har under perioden haft stor 

påverkan på regionens verksamheter och resulterat i omfattande ompriorite-

ringar och verksamhetsförändringar. Arbetet med omställningen inom reg-

ionen har till viss del pausats och trenden med minskat antal anställda och 

minskad extratid har brutits under periodens senare hälft. Beroende på om-

fattningen av pandemin framöver förväntas dessa effekter att kvarstå helt el-

ler delvis eller öka. Regionens attraktivitet som arbetsgivare har stärkts ge-

nom ett väl genomfört förändringsarbete samt intensiva informations- och 

kommunikationsinsatser som resulterat i positiv uppmärksamhet i media, hos 

medborgare och internt inom regionen. 

Tydlig ledning och styrning  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. 

Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.  

Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att reg-

ionen ska nå målet i sin helhet. Även om utbildningar inte kunnat genomfö-

ras har regionen, genom pandemins påverkan på verksamheterna och hante-

ringen av det akuta läget, tvingats tydliggöra ledning och styrning inom ett 

flertal områden. Chefer har tagit stort ansvar i förändringsarbetet. Arbetet 

med att tydliggöra personalpolitik och stötta cheferna i arbetsgivarrollen 

kommer att fortsätta och stärkas.  

 

Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. 

Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.   

Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att reg-

ionen ska nå målet i sin helhet. Samtliga medarbetare och chefer har på olika 

sätt blivit engagerade i förändringsarbetet i och med covid-19. Erfarenhet-

erna från det intensiva och omvälvande arbetet förväntas stärka organisat-

ionen. Regionen, dess medarbetare och chefer har fått mycket uppmärksam-

het och uppskattning i media, från medborgare och internt, vilket ger kraft 

och motivation att fortsätta det goda arbetet. Förväntan är att chefers och 

medarbetares ökade erfarenhet av förändringsarbete kommer gagna region-

ens fortsatta hantering av pandemin och omställningsarbetet.  

 

Skapa incitament för innovation och nyskapande inom verksamheterna 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. 

Det fortsatta arbetet med att förbättra de metoder som används i utvecklings-

processen har till stora delar pausats och seminarieserien ”Genomförande-

kraft” har ställts in på grund av den pågående coronapandemin. Även stora 

delar av forskningsaktiviteterna har skjutits på framtiden. 

Även om arbetet med utvecklingsprocessen kommer att kunna återupptas un-

der senare delen av året är bedömningen att detta mål inte kommer att upp-

nås i sin helhet för 2020. 

Ekonomi 
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God ekonomisk hushållning 

Den samlade bedömningen är att målet - god ekonomisk hushållning - delvis 

har uppnåtts per april och bedöms även delvis uppnås på årsbasis. 

Framgångsfaktorn för att ha en god ekonomisk hushållning är att verksam-

heten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Regionen mäter måluppfyl-

lelsen bland annat med hjälp av tre styrmått; finansiellt resultatmål, verksam-

heternas ekonomi ska vara i balans med budget, regionens pensionsportfölj 

ska uppnå en konsolideringsgrad om 64 procent. 

Det finansiella resultatmålet är att uppnå balanskravsresultat som är 1 pro-

cent av skatter, bidrag och utjämning. Per april är balansravsresultatet 0,2 

procent och målet uppnås inte. Förklaringen är kraftig minskning av skat-

teintäkterna till följd av pandemins effekter på samhällsekonomin. De ökade 

generella statsbidragen kompenserar inte fullt ut de tappade skatteintäkterna. 

Enligt årsprognosen bedöms det finansiella målet dock uppnås. 

Verksamheterna har sammantaget en ekonomi i balans per april och enligt 

prognos även på årsbasis. Hälso-och sjukvårdsdivisionerna prognostiseras 

dock fortsatt stora underskott för året, delvis hänförligt till att omställnings-

arbetet pausas under covid-19- verksamhet. 

Den kraftiga turbulensen på finansmarknaderna under mars månad medförde 

att regionen minskade aktieandelen i pensionsportföljen för att skydda värdet 

på portföljen, som inte får understiga 85 procent av det högsta värdet som 

portföljen har haft de senaste 24 månaderna. När finansmarknaderna stabili-

serats kommer aktieandelen att successivt viktas upp för att öka avkast-

ningen och därigenom öka konsolideringsgraden, men målet 64 procent be-

döms inte kunna uppnås under 2020. 

Ökade intäkter  

Den samlade bedömningen är att målet- ökade intäkter- delvis har uppnåtts 

per april. Med anledning av rådande omständigheter med covid-19-verksam-

het beräknas intäkterna dock minska kraftigt under året och således är be-

dömningen att målet inte uppnås för helåret. 

Regionens arbete med olika påverkansfrågor och arbete med att mobilisera 

externt utvecklingskapital pågår.  

Under året har en översyn gjorts av patient- och egenavgifterna och region-

fullmäktige har fattat beslut om nya avgifter att gälla fr o m 1 april 2020. 

Kraftigt minskad verksamhet till följd av covid-19-verksamhet innebär dock 

minskade patientintäkter första tertialen och enligt prognos även under andra 

tertialen.  

Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter 

Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppnåtts för första tertia-

len. Det är svårt att göra bedömning av hur målet kommer att uppnås för 

helåret. Orsaken är coronapandemins effekter på vårdens kostnader och pro-

duktivitet.  

Regionen har högre kostnader för att bedriva hälso-och sjukvård än jämför-

bara sjukhus i riket. Målet för 2020 är att minska skillnaderna och att öka 

produktiviteten.  

Under flera år har produktiviteten minskat i somatisk vård och i psykiatrisk 

vård då antalet producerade DRG-poäng har minskat medan kostnaderna har 

ökat. Under 2019 började arbetet med processer och flöden i hälso- och sjuk-

vården att ge ekonomisk effekt och produktiviteten förbättrades på samtliga 

sjukhus i regionen. Ökningen av kostnader har avtagit sedan hösten 2019 

och har fortsatt att minska under 2020. Under januari och februari har pro-
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duktiviteten fortsatt att öka på sjukhusens avdelningar och på operationsav-

delningarna. Målet ökad produktivitet nås således för årets två första måna-

der. I mitten av mars började omställningen av verksamheten till att bedriva 

covid-19-verksamhet och sedan dess har stor del av den planerade vårdverk-

samheten varit kraftigt reducerad. Effekterna på produktivitet för helår 2020 

är svåra att bedöma. 

Läkemedelskostnader/invånare fortsätter att minska och uppnår målet per 

april. Bedömningen är även att målet nås för helåret. 

Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent 

Bedömningen är att målet delvis är uppnått. Årsprognosen är svår att be-

döma. Framgångsfaktorn är att de ekonomiska handlingsplanerna genomförs 

och att andra kostnader inte ökar mer än planerat. 

Uppföljningen av divisionernas ekonomiska handlingsplaner visar att till och 

med mars har 53 mnkr av 75 mnkr, dvs 70 procent effektuerats. Från mitten 

av mars är väsentlig del av vårddivisionernas omställningsarbete pausat. 

Samtidigt är stor del av planerad verksamhet kraftigt reducerad med mins-

kade kostnader och intäkter som följd. Uppföljning av ekonomisk handlings-

plan per april visar stora osäkerheter med avseende på vad som är effekter 

hänförliga till omställningsarbetet och effekter hänförliga till neddragning på 

grund av covid-19-verksamhet. Samtidigt ökar kostnaderna hänförligt till att 

verksamheterna bedriver covid-19-vård. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 90 

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020 

Bilaga till delårsrapport - Måluppfyllelse i perspektiv 

Beslutet skickas till: 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 
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§ 55 

Regionala utvecklingsnämndens 
delårsrapport april 2020 

Dnr 785-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att 

 regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020 godkänns 

 att tillskriva regionala kollektivtrafikmyndigheten om att myndigheten 

ska vidta åtgärder för att minimera risken för negativa ekonomiska resul-

tat av stomlinjetrafiken i Norrbotten  

 att tillskriva regionala kollektivtrafikmyndigheten om att säkerställa att 

en omställning av busstrafiken pågår inför starten av persontrafik på Ha-

parandabanan 2021 i syfte att delfinansiera ökade kostnader för tågtrafi-

ken 

Regionala utvecklingsnämndens yttrande till 
beslutsförslaget 

Det har varit en turbulent period och nämndens ansvarsområden påverkas av 

den pågående coronapandemin och dess konsekvenser. Norrbotten som un-

der flera år haft en stark utveckling avseende näringsliv och kulturliv fick 

liksom många andra regioner känna av den snabba inbromsningen. Verk-

samheten har ställt om på många punkter. Planerade aktiviteter har ställts in 

eller ställts om. Åtgärder har vidtagits för att mildra effekterna av den ekono-

miska krisen. 

Det finns en stor osäkerhetsfaktor kopplat till kollektivtrafiken dels på grund 

av coronapandemin men också till länstrafikens tidigare ekonomiska utma-

ningar med stora underskott. 

Sammanfattning 
Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utveckl-

ingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Det 

är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av co-

ronapandemin. 

Perioden kommer gå till historian men den snabba omsvängningen som co-

ronapandemin skapat. Norrbotten som under flera år haft en stark utveckling 

avseende näringsliv och kulturliv fick liksom många andra regioner känna av 

den snabba inbromsningen. Många branscher drabbas men i länet har det 

främst varit besöksnäringen, restauranger och hela det inställda kulturlivet. 

Detta har inneburit att verksamheten behövt ställa om på många punkter. 

Planerade aktiviteter har ställts in eller ställts om. 

Framförallt har åtgärder tagits fram för att mildra effekterna av den ekono-

miska krisen. Både EU och den svenska regeringen har vidtagit åtgärder och 

det har för regionen varit viktigt att utifrån de behov som finna i länets kom-

muner, kulturliv och näringsliv se hur våra åtgärder kan komplettera för att 

mildra krisen. Dialogerna med kommunenas och andra aktörer samt region-

ens kraftfulla verktyg har haft avgörande betydelse här.  
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Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett överskott om 4 

miljoner kronor. Regionala kollektivtrafiken (RKM) larmar om minskat re-

sande på både buss och tåg sedan mitten av mars. I nämndens resultat per 

april ingår inga negativa resultat från kommunalförbundet. 

Årsprognosen bedöms visa ett negativt resultat om 5 miljoner kronor. Under-

skottet är kopplat till RKMs bedömda underskott för året. Regeringen har lo-

vat tillskjuta medel till landets kollektivtrafik, men då det inte framgått när 

eller hur mycket man beräknas få i kompensation görs bedömningen att 9 

miljoner kronor kan utgöra den del som Region Norrbotten som medlem 

måste kompensera förbundet.  

Övriga verksamheter planeras klara sig inom budget eller levererar ett över-

skott. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-06-02 § 61 föreslagit fullmäktige 

godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020, att upp-

dra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafik myndig-

heten att väcka frågan om att myndigheten ska vidta åtgärder för att mini-

mera risken för negativa ekonomiska resultat av stomlinjetrafiken i Norrbot-

ten, samt att uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektiv-

trafikmyndigheten att säkerställa att en omställning av busstrafiken pågår in-

för starten av persontrafik på Haparandabanan 2021 i syfte att finansiera 

ökade kostnader för tågtrafiken. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 91 föreslagit fullmäktige bifalla regionala 

utvecklingsnämndens förslag.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) och Lennart Thörnlund (S) föreslår bifalla regionstyrel-

sens förslag avseende punkt 1.  

Glenn Berggård (V) föreslår ändra punkt 2 till ”att tillskriva regionala kol-

lektivtrafikmyndigheten om att myndigheten ska vidta åtgärder för att mini-

mera risken för negativa ekonomiska resultat av stomlinjetrafiken i Norrbot-

ten”.  

Glenn Berggård (V) föreslår ändra punkt 3 till ”att tillskriva regionala kol-

lektivtrafikmyndigheten att säkerställa att en omställning av busstrafiken på-

går inför starten av persontrafik på Haparandabanan 2021 i syfte att delfinan-

siera ökade kostnader för tågtrafiken”.  

Helena Öhlund (S), Kenneth Backgård (SJVP), Lage Hortlund (SD), Lennart 

Thörnlund (S), Linda Frohm (M) och Tomas Vedestig (SJVP) stödjer Glenn 

Berggårds förslag och ändringar.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag avseende punkt 1 under propo-

sition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

Ordföranden ställer Glenn Berggårds ändringar avseende punkt 2 och 3 vart 

och ett under proposition och finner att fullmäktige bifaller ändringarna.  

Ärendet 
Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utveckl-

ingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Det 

är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av co-

ronapandemin. 
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ioner 
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verksamhet 
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hållning 

 

  
          

  

          
 

Ökade intäk-
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våra verk-

samheter 

 

Ett brett, 

starkt nä-
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erna med en 
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på ca tio 

procent 
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litet, jämlik 

och jämställd 

hälsa 

   

    

  

        

  
        

  

        

            

Tydligt reg-

ionalt ledar-

skap 

  

              

           

  
  

           

Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende 
fullmäktiges strategiska mål för regionala 

utvecklingsnämnden 

Samhälle 

Hållbart nyttjande av resurser 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Möjligheten att ut-

veckla tillväxtarbetet utifrån aspekterna sociala, miljömässiga och ekono-

miska aspekter är en sådan. Norrbotten erbjuder bra förutsättningar för 

världsledande test- och teknikomställningar inom branscher som stål, rymd, 

transport, gruv, energi, skog, kemi och batteri. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

På grund av pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen är det svårt 

att idag göra bedömningen hur målet kommer utvecklas. Norrbotten har de 

senaste åren haft en stark utveckling avseende investering och breddning av 

näringslivet med en växande besöksnäring. Den kraftiga inbromsningen av 

främst besöksnäringen visar att Norrbotten är ett län beroende av internation-
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ella besökare och partners. Även basindustrin och dess underleverantörer på-

verkas. Åtgärder är vidtagna för att mildra effekterna. Arbetet med en över-

enskommelse med civilsamhället fortlöper och är än mer aktuell i och med 

rådande läge. 

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av 

coronapandemin. 

God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedöm-

ningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. 

Länsungdomsråden har påbörjat ett arbete med att öka antalet deltagare, 

stärka nätverket och öka fokus på kulturfrågor och engagemanget för aktivi-

teter av och för unga. Arbetet med att utveckla samverkan mellan aktörer 

inom kompetensförsörjningen har fortgått och resulterat i olika satsningar 

som utveckling av lärcentra och valideringsmodeller med länets kommuner 

och utbildningsaktörer. Fokus på utbildningsmöjligheter kommer öka i följ-

den av ökad arbetslöshet och varsel. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Tydligt regionalt ledarskap  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Effekterna av pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller 

skjutits på framtiden. Därmed har det varit svårare att arrangera seminarier 

och möten där frågorna var tänkta att diskuteras. I de frågor där det finns en 

tydlig pågående beslutsprocess som Strandskyddsutredningen har det trots 

ändrade förutsättningar varit möjligt att bidra med kunskap om länets förut-

sättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas 

allt mer och det blir ett lärande. Då det inte är möjligt att arrangera större 

sammankomster behöver nya arbetssätt för påverkan utvecklas. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Medborgare 

Goda kommunikationer 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.  

En rad positiva händelser har skett under perioden som skapar förutsätt-

ningar för infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och 

har inte påverkats av krisen. Tillgängligheten till digitalinfrastruktur har en 

svag utveckling då Norrbotten ligger långt ifrån sitt mål för andel hushåll 

som ansluter sig till bredband. Det påverkar i sin tur utbyggnaden av bred-

band. Tillgängligheten avseende flyg till och från Norrbotten har försämrats 

under krisen. Flygbolagen har ekonomiska utmaningar samtidigt som det uti-

från ett samhällsperspektiv finns behov. Kollektivtrafiken påverkas negativt 

av färre resenärer och antalet tågturer reduceras. 

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av 

coronapandemin. 

Ett rikt och brett kulturliv 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedöm-

ningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. 
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Pandemin har påverkar tillgången till kultur i Norrbotten då publika kultur-

verksamheter pausats. Aktiviteter har ställts in eller flyttas fram. Delar av 

kulturlivet har flyttat ut på nätet vilket innebär att kulturen kan nå ny publik 

och blivit tillgängliga för fler. Även kommunerna påverkas av krisen och 

därmed deras mottagarkapacitet. Kommunernas behov har kartlagts så att 

rätt åtgärder har utformats.  

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av 

coronapandemin. 

Verksamhet 

Ett välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Initiativet att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och förut-

sättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudanden 

till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då åtgärder utformats. 

Under perioden har två centrala samråd genomförts och insatser ska göras 

för att utveckla dem ytterligare. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Ekonomi 

God ekonomisk hushållning 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara del-

vis uppnått. De egna verksamheterna bedrivs inom givna ramar. Den region-

ala kollektivtrafikmyndigheten som bedrivs som ett kommunalförbund och 

sköter kollektivtrafiken för sina medlemmar kommunerna och regionen har 

svårigheter. Det gör det svårt att i dagsläget bedöma hur målet avseende kol-

lektivtrafiken kommer utvecklas.  

Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av 

coronapandemin. 

Ökade intäkter 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara del-

vis uppnått. En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Arbetet 

med att ta fram EU-program som lägger grunden för mobilisering av externt 

kapital har påbörjats. Ett arbete har gjorts för att tydliggöra prissättning för 

externa uppdrag kopplat till antikvarisk medverkan, byggnadsvårdsrådgiv-

ning och efterfrågan på bilder. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Effektiv verksamhet i paritet med rikssnittet i våra verksamheter 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 

Arbetet med att identifiera jämförbara regioner pågår. Verksamheten ingår 

även i regionens stora genomlysning. 

Vid årets slut bedöms målet är delvis uppnått. 

Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på ca tio 
procent 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara del-

vis uppnått. De planerade effektiviseringarna följer plan med undantag för 

kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten som redan innan 

pandemin hade utmaningar. 
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Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Ekonomisk redovisning 

Resultat per april  

Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett överskott om 4 

miljoner kronor. Överskottet är kopplat till kulturinstitutionerna. Med anled-

ning av coronapandemin har Norrbottensmusikens produktionstakt kraftigt 

minskat till följd av inställda turnéer. Sedan mitten av mars och fram till juni 

har 20 turnéer ställts in eller flyttats fram i tid vilket genererat minskade 

kostnader i form av gage, resor, hotell mm. Kulturverksamheterna har inget 

stort intäktsbortfall med anledning av pandemin. Caféet på Norrbottensmu-

seet har haft stängt, de förlorade intäkterna motsvararar minskade kostnader i 

form av inköp av varor, extrapersonal etc. Norrbottensmusiken har kunnat 

fakturera arrangörer enligt avtal vid inställda arrangemang.  

Norrbottens museums överskott beror på både ökade intäkter på bland annat 

Kulturmiljö, men också på minskade kostnader då museet haft stängt sedan 

mitten av mars. Detta har renderat i lägre kostnader för inköp, extrapersonal 

och minskade utställningskostnader. Även kostnader för resor och konferen-

ser genererar ett överskott.  

Regionala kollektivtrafiken (RKM) larmar om minskat resande på både buss 

och tåg sedan mitten av mars. I nämndens resultat per april ingår inga nega-

tiva resultat från kommunalförbundet.  

Årsprognos 

Nämndens prognosantaganden baserar sig på att verksamheterna inom kul-

turområdet är i ett normalläge från och med september Årsprognosen be-

döms visa ett positivt resultat om 4 miljoner kronor. Samtliga verksamheter 

inom kulturområdet bedöms klara sig inom budget eller levererar ett över-

skott.  

Anslag 1:1 regionalt tillväxtarbete  

För 2020 uppgår Norrbottens länsanslag till 135,4 miljoner kronor, vilket är 

högsta tilldelningen av samtliga län. Region Norrbottens andel utgör 96 pro-

cent, 130,6 miljoner kronor. Fram till april har regionen betalat ut 54 miljo-

ner kronor. Söktrycket på medlen har ökat kraftigt i slutet av perioden på 

grund av coronapandemin.  

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 91 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02 § 61 

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 56 

Strategisk plan 2020-2022 – nya 
planeringsförutsättningar pga. Covid-

19  
Dnr 799-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att uppdra till regionstyrelsen, regionala utveckl-

ingsnämnden samt patientnämnden att till regionstyrelsens sammanträde i 

september redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna för fullgö-

randet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå 

åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk plan. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet.  

Sammanfattning 
Den pandemi som drabbat såväl Sverige som stora delar av världen i övrigt 

har medfört att förutsättningarna för de uppdrag som i den strategiska planen 

för 2020-2022 riktats mot regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden 

och patientnämnden har förändrats. Styrelsen samt de två nämnderna får där-

för i uppdrag att redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna för 

fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-2022 och 

föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk 

plan. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 92 föreslagit fullmäktige besluta att upp-

dra till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden 

att till regionstyrelsens sammanträde i september redovisa hur pandemin har 

påverkat förutsättningarna för fullgörandet av de uppdrag som fastställts i 

Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande för-

slag till budget och strategisk plan. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår ge regionstyrelsen i uppdrag att snarast upprätta 

reviderad budget och överlämna den till regionfullmäktige för fastställande. 

Elisabeth Lindberg (S) och Daniel Persson (S) stödjer Glenn Berggårds för-

slag.  

Kenneth Backgård (SJVP), Marianne Sandström (SD) och Linda Frohm (M) 

föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Regionfullmäktige fastställde vid sammanträden den 17-18 juni 2019 den 

strategiska planen för perioden 2020-2022. Utöver Hälsa och vård 2035 och 
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den regionala utvecklingsstrategin fastställdes inriktning och uppdrag för 

regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. 

Inriktningen och uppdragen byggde på de förutsättningar som då bedömdes 

föreligga vad avser bland annat ekonomi samt hälso- och sjukvårdens ut-

veckling. Den pandemi som drabbat såväl Sverige som stora delar av världen 

i övrigt har dock medfört att Region Norrbotten ställs inför helt nya utma-

ningar vars konsekvenser ännu inte kan överblickas som en följd av osäker-

heten om pandemins långsiktiga effekter. 

Samtidigt har det skett en omställning av hälso- och sjukvårdens innehåll 

och organisation för att kunna möta det förväntade ökade behovet av inten-

sivvård. Det har medfört dels en ökad belastning på hälso- och sjukvårds-

verksamheten, dels att regionens ledningsorganisation tvingats prioritera ar-

betet med covid-19. I nuläget är det därför inte möjligt att bedriva de av full-

mäktige fastställda uppdragen med full kraft. Såväl ambitioner som tidspla-

ner för dessa kan behöva revideras. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag:  

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 92 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionstyrelsen 

Regionala utvecklingsnämnden 

Patientnämnden 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

Verksamhetsdirektör 
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§ 57 

Region Norrbottens prioriteringar i 
Agenda 2030 

Dnr 409-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. I arbetet med den strategiska planen för 2021-2023 och de strategiska 

målen ska även dessa åtta hållbarhetsmål beaktas; God hälsa och välbe-

finnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 

Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara städer och samhällen samt 

Bekämpa klimatförändringarna  

2. Tydliggöra hur de strategiska målen bidrar till agenda 2030 målen 

3. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska identifiera indi-

katorer som inkluderar agenda 2030 i sina planer för 2021-2023. 

Reservationer 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet. Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Det är bra att tydliggöra vilka åtta mål i agenda 2030 som Region Norrbotten 

prioriterar i styrningen genom den strategiska planen. 

Sammanfattning 
Region Norrbotten prioriterar de åtta mål ur hållbarhetsdimensionerna där 

regionen är både drivande och utförare i styrning genom den strategiska pla-

nen: 

 Ekonomisk;  

o Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

o Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 Social;  

o Mål 3 God hälsa och välbefinnande, 

o Mål 4 God utbildning för alla,  

o Mål 5 Jämställdhet  

o Mål 8 Anständiga arbetsvillkor 

o Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

 Miljömässig;  

o Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  

För de globala mål där regionen är utförare gäller att regionen arbetar med 

dessa på samma sätt som för alla krav som lagar och förordningar kräver. 
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Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att mål 10, Minskad ojämlikhet, 

tillförs som prioriterat område.  

Anders Öberg (S) och Christina Snell Lumio (V) stödjer Glenn Berggårds 

tillägg.  

Lage Hortlund (SD) föreslår avslå regionstyrelsens förslag.  

Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Lage Hortlunds förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.   

Ordföranden ställer Glenn Berggårds tillägg under proposition och finner att 

fullmäktige avslår tillägget.  

Ärendet 
År 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 

2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i 

FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekono-

miskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller totalt 17 stycken hållbar-

hetsmål enligt nedan. 

 

Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Sveriges genomförande av 

Agenda 2030 för perioden 2018-2020 och lyfter fram sex prioriterade fokus-

områden; Ett jämlikt och jämställt samhälle, hållbara samhällen, en sam-

hällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med håll-

bart företagande, hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt stärkt kunskap 

och innovation. 

Region Norrbotten har både som regionalt utvecklingsansvarig och ansvarig 

för god vård och som en stor organisation rådighet att vara drivande för att 

Norrbotten och den egna verksamheten bidrar till att nå de globala målen. 

För andra globala mål har regionen en utförarroll utifrån lagar och förord-

ningar. 

Regionen arbetar redan idag genom RUS, strategisk plan, finanspolicy, mil-

jöpolicy och andra planer för att regionen ska bidra till att de globala målen 

ska uppnås.  

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet behöver vägas in i all verk-

samhet och integreras i den sammanhållna styrningen och ledningen. Region 
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Norrbotten prioriterar de åtta mål där regionen är både drivande och utförare 

i styrning genom den strategiska planen ur hållbarhetsdimensionerna nedan: 

 Ekonomisk;  

o Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

o Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 Social;  

o Mål 3 God hälsa och välbefinnande, 

o Mål 4 God utbildning för alla,  

o Mål 5 Jämställdhet samt mål  

o Mål 8 Anständiga arbetsvillkor 

o Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

 Miljömässig;  

o Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  

 

För de globala mål där regionen är utförare gäller att regionen arbetar med 

dessa på samma sätt som för alla krav som lagar och förordningar kräver. 

I regionfullmäktiges plan för 2021-2023 ska det tydliggöras hur regionfull-

mäktiges strategiska mål bidrar till Agenda 2030 målen.  

Regionstyrelsen ska identifiera styrmått/indikatorer som inkluderar agenda 

2030 målen i regionstyrelsens plan 2021-2023.. 

Samverkansprojektet Regional förnyelse med personer från länsstyrelsen och 

Region Norrbotten har tagit fram en gemensam uppdragsbeskrivning till en 

förstudie. Syftet är att utifrån Agenda 2030-systematiken, dels arbeta fram 

en första kunskapsöversikt av såväl länets utmaningar som områden där 

Norrbotten kan bidra nationellt och globalt, dels lämna förslag till modell för 

uppföljning och förbättringsarbete på regional och lokal nivå. Förstudien 

som delas upp i två stycken deluppdrag, baseras på ett strategiskt urval av 6 

av de totalt 17 stycken hållbarhetsmålen. 

Förstudien ska ge förslag på en modell på regionala indikatorer/nyckeltal 

som syftar till att följa upp ett urval av de 17 globala hållbarhetsmålen som 

är väsentliga för RUS och andra regionala planer, program, strategier och 

mål.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Jämställdhet är ett prioriterat globalt mål och även ett mål för Region Norr-

botten. Alla relevanta indikatorer ska vara könsuppdelade, och analyser ska 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 17 JUNI 2020 

29 

 

göras av omotiverade skillnader vilket kommer att ha en positiv inverkan på 

jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-05-06 § 75 

Kunskapsunderlag om Agenda 2030 och Region Norrbottens arbete 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 58 

Avveckling av folktandvårdsklinik i 
Sävast  
Dnr 734-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

 Stänga folktandvårdskliniken i Sävast och flytta verksamheten till Björk-

näskliniken i centrala Boden. 

 Beslutet träder i kraft den 1 juli 2020. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
En översyn gällande klinikstrukturen inom folktandvården Norrbotten har 

skett och lett fram till förslaget att stänga tandvårdskliniken i Sävast och 

flytta verksamheten till Björknäskliniken. Regionstyrelsen bedömer att sam-

manslagningen får positiva effekter gällande bemanning, ekonomi, arbets-

miljö samt möjligheten att bedriva en rationell och välfungerande tandvårds-

verksamhet med god tillgänglighet. 

Sammanfattning 
Folktandvårdskliniken i Sävast föreslås stängas och verksamheten flyttas till 

Björknäskliniken i centrala Boden. Patienter som tidigare behandlats i Sävast 

kommer att erbjudas vård på Björknäskliniken. Personalen i Sävast kommer 

att omfördelas till Björknäs. Lokaler och hyreskontrakt sägs upp och eventu-

ellt överbliven utrustning avyttras.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 94 föreslagit fullmäktige besluta att stänga 

folktandvårdskliniken i Sävast och flytta verksamheten till Björknäskliniken 

i centrala Boden, samt att beslutet träder i kraft den 1 juli 2020. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Linda Frohm (M) och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla regionsty-

relsens förslag. 

Daniel Persson (S) föreslår avslå regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Daniel Perssons förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
I ett särskilt verksamhetsuppdrag har division Folktandvård tidigare fått i 

uppgift att se över klinikstrukturen i Norrbotten. 

Bristen på legitimerad tandvårdspersonal i kombination med den norrbott-

niska geografin försvårar för varje år som går möjligheterna att bedriva rat-

ionell och välfungerande tandvårdsverksamhet på flera av de mindre klini-

kerna i Norrbotten. Det blir mot den bakgrunden allt svårare att uppfylla till-

gänglighetskravet utan att parallellt rationalisera struktur och verksamhet.  
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I Boden finns i dagsläget två kliniker, Björknäs och Sävast. Förslaget är att 

stänga kliniken i Sävast och flytta verksamheten permanent till Björknäskli-

niken.  

Båda klinikerna är idag underbemannade. Genom att stänga kliniken i Sävast 

och flytta verksamheten till Björknäskliniken i Boden får man en större flex-

ibilitet i nyttjandet av tandvårdspersonal, ett bättre utnyttjande av material, 

lokaler och utrustning samt minskade fasta kostnader som hyra och lokal-

vård.  

Konsekvenser för patienter och personal 
En koncentration av verksamheten till Björknäskliniken innebär ett ökat re-

sande för ett fåtal patienter. Det är åtta kilometer mellan tandvårdsklinikerna. 

Framför allt är det vissa barn som kommer att behöva resa för sitt besök i 

barntandvården. Tandvårdsbesök görs dock inte varje år för flertalet barn 

och endast ca 15 procent av barnen behöver komma på mer än ett besök un-

der ett år. Kommunala kommunikationer finns. En kompletterande risk- och 

konsekvensanalys slutförs i samband med att beslutet realiseras. 

Att samlokalisera tandvård och primärvård är fördelaktigt ur en arbetsmiljö-

synpunkt. Kollegialt utbyte underlättas, vilket innebär en trygghet då en allt 

större andel av folktandvårdens patienter har en komplex sjukdomsbild och 

medicinering. En slutlig riskbedömning kopplad till arbetsmiljö kommer att 

genomföras 2020-06-18. 

Ekonomiska konsekvenser 
Hyreskostnader, lokalvårdskostnader, löpande avskrivning och internränta, 

underhåll och servicekostnader av MT- och IT-utrustning samt övriga rörel-

sekostnader beräknas minska med totalt ca 700 tkr.  

Lokalhyreskostnaden upphör senast 2021-12-31 då hyresavtalet löper ut. Lo-

kalvårdskostnaden är knuten till en deltidsanställd lokalvårdare. Utrust-

ningen kan flyttas, säljas och återlämnas i omedelbar anslutning till ett beslut 

om avveckling. Minskningen av övriga rörelsekostnader kan också börja i 

anslutning till beslutet. 

Kostnadsminskning tkr 

Lokalhyreskostnad 340  

Lokalvårdskostnad 100 

Avskrivning samt service- och underhållsavtal MT-utrustning* 50 

Leasing, service- och underhåll samt datakommunikation för IT-ut-

rustning** 

150 

Övriga rörelsekostnader 60 

TOTALT 700 

*) 20-25 % av utrustningen säljs till bokfört värde. Resterande 75-80 % flyttas till andra kliniker. Xxxxxx 

**) IT-utrustning finns redan på kliniken i Björknäs.  

Personalkostnaderna kommer inte att påverkas eftersom behovet av perso-

nalresurser kommer att vara detsamma som idag. 

Antalet sjukresor kan öka något men då avståndet mellan Sävast och Björk-

näs är 8 km så är tillkommande kostnader för regionen marginella. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag:  

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 94 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Folktandvård 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Verksamhetsdirektör 
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§ 59 

Matlaget i Gällivare 2019 – prövning av 
om bolaget följt kommunala ändamål 

och befogenheter  
Dnr 500-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att  

 avvakta med avyttring av aktierna i Matlaget i Gällivare AB 

 begära utdelning från Matlaget i Gällivare AB vid extra bolagsstämma i 

augusti. Utdelningen ska, i enlighet med bolagsordningen, motsvara skä-

lig förräntning på det av ägarna tillskjutna kapitalet 

 göra översyn av ägardirektivet för bolaget tillsammans med Gällivare 

kommun. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionen har undersökt möjligheten att lämna ägandet i Matlaget i Gällivare 

AB och istället lösa kostförsörjningen genom samverkansavtal med Gälli-

vare kommun. Lagen om offentlig upphandling möjliggör inte att ingå sam-

arbetsavtal utan en upphandling. Dessutom hyr regionen ut produktionsköket 

och restaurangen i Gällivare sjukhus till Matlaget till och med 2023-12-31, 

vilket minskar regionens handlingsalternativ. Regionstyrelsens bedömning är 

att avvakta med att lämna ägarskapet i Matlaget tills en översyn är gjord av 

regionens kostförsörjning i Gällivare. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen ska fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag 

som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Regionstyrel-

sen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i ägda bolag under före-

gående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befo-

genheterna. Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare AB. Ut-

ifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som bolaget bedrivit un-

der föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befo-

genheter. 

Regionen kvarstår som ägare i Matlaget i Gällivare AB tills en översyn är 

gjord av regionens kostförsörjning i Gällivare.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 98 föreslagit fullmäktige besluta att av-

vakta med avyttring av aktierna i Matlaget i Gällivare AB, att begära utdel-

ning från Matlaget i Gällivare AB vid extra bolagsstämma i augusti, att ut-

delningen i enlighet med bolagsordningen ska motsvara skälig förrättning på 

det av ägarna tillskjutna kapitalet, samt att göra översyn av ägardirektivet för 

bolaget tillsammans med Gällivare kommun.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Det finns en lagstadgad skyldighet i kommunallagen för regionstyrelsen att 

fortlöpande ha uppsikt (6 kap 1§ KL) över de bolag som regionen helt eller 

delvis äger eller annars har intresse i. Det åligger också regionstyrelsen att 

pröva om de kommunala bolagen följt kommunala ändamål och befogen-

heter (6 kap 9-10§§ KL). I årliga beslut ska varje aktiebolag prövas om den 

verksamhet som bedrivits varit förenligt med det fastställda kommunala än-

damålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om sty-

relsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 

nödvändiga åtgärder. 

Enligt regionstyrelsens reglemente 5§ ska styrelsen fortlöpande ha uppsikt 

över verksamheten i de bolag som regionen helt eller delvis äger eller annars 

har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av upp-

ställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 

för regionen. 

Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare ABs verksamhet år 

2019. Bedömningen görs utifrån bolagsordning samt information inhämtat 

från ägardirektiv, ägarsamråd, årsredovisning och bolagsstämma.  

Bolaget ägs till 40 procent av Region Norrbotten och till 60 procent av Gälli-

vare kommun.  

Vid ordinarie bolagsstämma i mars framförde regionen begäran om utdel-

ning till ägarna med 5 mnkr. Bolagstämman beslutade att extra bolagstämma 

ska hållas i augusti då frågan om aktieutdelning ska hanteras.  

Bolagets ledning efterlyser en tydligare ägarstyrning och har framfört önske-

mål om ett ägardirektiv. Bolaget har från ägaren Gällivare kommun fått i 

uppdrag att under år 2020 göra en utredning av framtida kosthantering i Gäl-

livare kommun. Regionens bedömning är att ett nytt ägardirektiv behöver tas 

fram för beslut på extra bolagstämma i augusti.  

Prövning avseende Matlaget i Gällivare AB  

Bolagets ändamål är att med optimalt resursutnyttjande med tillämpning av 

kommunalt självkostnadspris svara för tillverkning och distribution av mat 

till verksamheter inom Gällivare kommun och Region Norrbotten, varvid 

hög matkvalitet och god service ska beaktas. 

Nettoomsättningen var under året 33 122 329 kronor och resultatet blev  

364 571 kronor. Bolaget har under en längre tid uppvisat nyckeltal som utvi-

sar stabilitet. Bolagets egna kapital uppgår per 191231 till 9 246 655 kronor 

varav fritt eget kapital uppgår till 6 967 995 kronor. Till det kommer obe-

skattade reserver om 1 670 000 kronor. Bolaget har mycket god och stabil 

likviditet och en mycket god soliditet som uppgår till 73 procent. Bolagets 

soliditet ligger avsevärt högre än vad den är inom jämförbara branscher och 

en rimlig nivå kan ligga på 30-40 procent utan att försämra bolagets förut-

sättningar. Det är regionens uppfattning att det finns utrymme för att besluta 

om utdelning från bolaget. 

Vid årsstämman i mars beviljades bolagets verkställande direktör och sty-

relse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.  
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Matlaget i Gällivare AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fast-

ställda kommunala ändamålet och befogenheter.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 98 

Årsredovisning 2019 Matlaget i Gällivare AB inkl. revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas skrivelse och granskningsrapport 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 60 

Remisskrav för neuropsykiatriska 
utredningar 

Dnr 741-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

 Införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar i regionen. 

 Remisskravet gäller från 1 september 2020.  

 Införandet av remisskrav utvärderas efter ett år.  

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget  
Regionstyrelsen ser positivt på förslaget om införande av remisskrav för 

neuropsykiatriska utredningar. Förslaget leder till en bättre styrning och kon-

troll av kostnader och patientflöden samt kvalitetssäkring av vårdkedjan in-

för neuropsykiatrisk utredning. 

Sammanfattning 
Antalet neuropsykiatriska utredningar har de senaste åren ökat kraftigt vilket 

medfört att köer uppstått och behov av utredningar utförda av externa vård-

givare ökat. Detta i kombination med remissfrihet har lett till upplevda pro-

blem med patientsäkerhet, prioriteringar, styrning och kontroll samt ökade 

kostnader. En majoritet av landets regioner har därför infört remiss- och be-

dömningskrav.  

För att öka styrning och kontroll av kostnader och patientflöde samt kvali-

tetssäkra vårdkedjan inför neuropsykiatrisk utredning föreslår regionstyrel-

sen att remisskrav införs för neuropsykiatriska utredningar.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 99 föreslagit fullmäktige besluta att införa 

remisskrav för neuropsykiatriska utredningar i regionen, att remisskravet 

gäller från 1 september 2020 och att införandet av remisskravet utvärderas 

efter ett år.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) föreslår återremittera ärendet för att utreda konse-

kvenserna av införande av remisstvång för neuropsykiatriska utredningar av-

seende köer inom vården och den enskildes situation 

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Marianne Sandströms förslag om återremiss under pro-

position och finner att fullmäktige avslår förslaget.  

Ordföranden ställer därefter regionstyrelsens förslag under proposition och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget.  
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Ärendet 
Ökad efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har lett till långa vänteti-

der och ökat antal utredningar utförda av extern leverantör. År 2019 utfördes 

250 neuropsykiatriska utredningar av externa utförare. 193 av dem avsåg ut-

redningar utförda inom vårdgarantin och 57 avsåg patientens eget val. Kost-

naden för neuropsykiatriska utredningar utförda av privata leverantörer upp-

gick till 9,2 mnkr år 2019. 

I dagsläget finns remisskrav till neuropsykiatriska utredningar i nio regioner 

och ytterligare två planerar att införa remisskrav.  

Neuropsykiatrisk utredning 
Neuropsykiatrisk utredning utgör ett delmoment i en vårdkedja som bör 

starta med en bedömning (basutredning) av patientens samlade symtombild 

och behov. Detta för att säkra rätt insats/åtgärd. Efter basutredningen behö-

ver vissa patienter gå vidare till en fördjupad utredning som leder fram till en 

eventuell diagnos som i sin tur kan utgöra grund för behandling och andra 

insatser. 

För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) görs en första bedömning av elev-

hälsa och/eller primärvård innan remiss går till BUP. Även egenremisser till 

BUP bedöms först av elevhälsa eller primärvård. Därefter fördelas remissen 

ut till mottagning i Norrbotten för åtgärd. Patienter som ska utredas sätts på 

väntelista för utredning av egen personal eller via upphandlad vårdgivare. 

Avseende vuxenpsykiatri och LSS/habilitering finns en överenskommelse 

om vilken instans som ska ombesörja vuxna personers NEP-utredning och 

vem som får remittera till NEP-utredning. Ingen upphandlad extern vårdgi-

vare finns, varför patienten kan söka extern vårdgivare via det fria vårdvalet 

utan att bedömning är gjord inom Region Norrbotten. 

Problembild remissfrihet 
Gällande patienter som väljer en extern, icke upphandlad, vårdgivare via det 

fria vårdvalet uppstår följande huvudproblem: 

 Bristande kontroll och styrning av såväl kostnader som patientflöden. 

 De etiska prioriteringsgrunderna sätts ur spel 

 Patientsäkerheten äventyras: 

 Kvaliteten på utredningarna kan variera 

 Kostnader och antal utredningar ökar 

 Vården blir mer ojämlik 

Remisskrav 
Det främsta motivet till införandet av ett remisskrav är således en ökad möj-

lighet till kontroll och styrning av ekonomi, kvalitet och patientflöden.  

En annan viktig aspekt är utebliven basbedömning som leder till att annan 

psykiatrisk problematik förbises och planering eller vårdkontakt som har an-

svar för patientens fortsatta insatser utifrån utredningsresultatet saknas.  

Genom att Region Norrbotten inför ett krav på remiss till neuropsykiatriska 

utredningar säkerställs att patienten får rätt insats. Ett remisskrav innebär 

inget hinder om patienten önskar få bedömningen genomförd i annan region 

eller av annan utförare med offentlig finansiering. Remisskravet gäller inte 
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för psykiatri generellt utan avgränsas till åtgärden neuropsykiatrisk utred-

ning.  

Konsekvenser för patientsäkerhet 

Alla patienter skulle genomgå en basbedömning vilket leder till rätt bedöm-

ning och/eller rätt åtgärd i rätt tid. Vårdkedjan kvalitetssäkras med överrap-

portering och säkerställd ansvarsfördelning efter utförd utredning.  

Upphandling av extern leverantör skulle innehålla kvalitetskrav, och därmed 

kunna likställas med regionens egna utredningar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget bedöms få positiva ekonomiska konsekvenser då rätt patienter ut-

reds, rätt behandling sätts in i tid och de utredningar som utförs håller högre 

kvalitet. Även risken för att utredningar behöver göras flera gånger minskar. 

En grov uppskattning från specialistpsykiatrin är att ca hälften av de patien-

ter som söker extern vårdgivare genom eget val inte har behov av neuropsy-

kiatrisk utredning. Om dessa utredningar uteblev skulle det leda till en kost-

nadsreduktion på ca 1,1 mnkr.  

Kostnader externa utredningar patientens eget val 

NEP utred-

ningar barn  

Vuxenpsy-

kiatri 

LSS Kostnad idag Antagande 

50 % färre 

utredningar,  

30 20 7 2 289 390 1 144 695 

 

Beslutets påverkan avseende jämställdhet  

Beslutet innebär en kvalitetssäkring av vårdkedjan inför neuropsykiatrisk ut-

redning och är något som gynnar alla patienter. Kravet på bedömning skapar 

en mer kvalitetssäker och jämlik vård. Remisser till externa företag kan sty-

ras till utredningar med jämförbara kvalitetskrav som gäller inom Region 

Norrbotten. 

Beslutsunderlag:  

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 99 

Omställningsuppdrag utreda remisskrav för neuropsykiatriska utredningar 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 61 

Behandling av uppdragsberedningens 
verksamhetsrapport 2019   

Dnr 408-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige fattar följande beslut:  

 Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av uppdragsbe-

redningens verksamhetsrapport för år 2019. 

 Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och 

återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återförings-

dagen 2021. 

Notering 

Marianne Sandström (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen delar uppdragsberedningens slutsatser om vikten av påver-

kansarbete regionalt, nationellt och europeiskt. Som regionalt utvecklingsan-

svarig ska regionen skapa förutsättningar för länets näringsliv avseende 

kompetensförsörjning, infrastruktur och påverkansfrågor. Styrelsen anser att 

regionen arbetar medvetet med frågorna och kommer följa upp det fortsatta 

arbetet till uppdragsberedningen. 

Sammanfattning 
Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer till regionstyrelsen som 

basers på en analys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens nä-

ringsliv. Ärendet är regionstyrelsens svar på rapporten och den är entydigt 

överens med beredningen.  

Regionstyrelsen har 2020-05-06 § 80 föreslagit fullmäktige godkänna reg-

ionstyrelsens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019 

och att regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs 

och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återförings-

dagen 2021.  

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade den 13 februari 2019 att tilldela uppdragsbered-

ningen följande uppdrag:  

Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens 

näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och in-

ternationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och 

organisationer. 

Uppdragsberedningen konstaterar i sin rapport att länets näringsliv ser behov 

av påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå och ger föl-

jande rekommendationer: 

 Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens be-

tydelse för Sverige 
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 Region Norrbotten måste arbeta med att förtydliga för näringslivet om 

det regionala utvecklingsansvaret och vilka ingångar det finns för sam-

tal, stöd och påverkan med såväl politiker som tjänstemän 

 Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och 

arbetskraft ska finnas i regionen 

 Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i syfte 

att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exempelvis 

gruvor, vindkraft och markanvändning 

 Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet och 

en samordnad kommunikationsplan 

 Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för 

en ökad förståelse för hållbart skogsbruk.   

 

Regionstyrelsens beredning av 
uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019 

 

Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens 

betydelse för Sverige 

Uppdragbredningen ser ett behov av att fortsätta arbetet med att synliggöra 

Norrbottens betydelse för Sverige och Europa. För att lyckas nå ut med en, 

eller flera bilder av Norrbotten, krävs ett idogt arbete. Det handlar om att for-

mulera fakta om Norrbotten till ett tydligt budskap och identifiera målgrupp 

och kanaler. Regionen arbetar redan idag på flera sätt med fråga. Dels ge-

nom Europaforum Norra Sverige, internationella nätverk/organisationer, en-

gagemanget i North Sweden European Office, nationella forum samt med-

verkan på Almedalen, Arctic Frontiers och Arctic Talks. 

Genom arbetet med Regional förnyelse tas rapporter och analyser fram som 

beskriver Norrbottens betydelse för Sverige. Dessa används sedan som un-

derlag för regionens arbete med påverkansfrågor, seminarier med nationell 

och regional målgrupp. Att få flera att bära kunskapen är viktigt. Regionala 

och lokala politiker, beslutsfattare i länet och tjänstepersoner får ta del av rap-

porter och analyser och här kan regionen bidra med att formulera argument, 

förpacka budskap och tillhandahålla arenor/mötesplatser. 

 

Region Norrbotten måste arbeta med att förtydliga för näringslivet om 

det regionala utvecklingsansvaret och vilka ingångar det finns för samtal, 

stöd och påverkan med såväl politiker som tjänstemän  

Som regionalt utvecklingsansvarig arbetar regionen med projekt- och före-

tagsstöd och andra insatser för att utveckla näringslivet i Norrbotten. Här är 

det viktigt med goda relationer med kommunerna och det lokala näringslivet. 

Regionen besöker varje kommun och planerar att efter genomförda besök se 

hur samverkan och insatser till kommunerna kan utvecklas för att stärka det 

lokala näringslivet än mer.  

Vad det gäller företagsstöd så är målet att varje kommun ska få besök två 

gånger per år. Kommunernas näringslivsenheter/näringslivsbolag och företa-

garorganisationer är viktiga målgrupper då de känner det lokala näringslivet 

bäst.  

Uppdragsberedningen konstaterar även att det hos näringslivet finns ett be-

hov av mer information om de stöd som finns att söka men också att det 
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finns behov av dialog med politiker från regionen. De efterfrågar mötesplat-

ser för samtal med politiker med möjlighet att påverka Region Norrbottens 

planer och strategier i syfte att tillsammans verka för ett ännu bättre Norrbot-

ten. Under 2020 kommer ett så kallat näringslivsparlament att genomföras 

tillsammans med Handelskammaren Norrbotten. Där kommer en specifik 

fråga att diskuteras med olika företag och branscher. Näringslivsparlamentet 

ska kompletteras med branschråd som är planerade till hösten 2020. 

Under perioden 2017-2019 bokades 167 tillfällen i kommunerna i syfte att 

informera och fånga upp företag som har möjlighet till att få investerings-

stöd. Totalt träffades ca 763 företag på dessa möten, ca 519 kvinnor och 698 

män. Stor andel av de företag som vi träffat söker stöd och kan få stöd. 40 

mer allmänna informationsmöten har hållits på begäran av kommunerna. 

Förutom direktkontakt med företagen förs dialoger med andra organisationer 

i syfta att genomföra erfarenhetsutbyten med bl. a Norrbottens handelskam-

mare, Norrlandsfonden, Länsstyrelsen, banker, kontrollanter, Expandera, 

landsbygdsbutiker, Swedish Proving Ground Association (SPGA), Skatte-

verket, Exportsamverkan norr, Finansinvest, Företagarna Kiruna, Boden Bu-

siness Park, Swedish Lapland, Hushållningssällskapet, ALMI (även info lätt 

svenska), Energikontor norr, Nära mat, Arctic Business Incubator (ABI), 

OECD, Sametinget, P4 Norrbotten, Eldrimner. 

Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och 

arbetskraft ska finnas i regionen 

Uppdragsberedningen konstaterar att regionen behöver jobba med att säker-

ställa kompetensförsörjningen i länet avseende bristyrken och arbetskraft. 

Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen uppdrag att jobba med reg-

ional kompetensförsörjning. Det sker bland annat genom ett regionalt kom-

petensförsörjningsråd, en handlingsplan och flera konkreta insatser. 

Näringslivet och offentlig sektor har stora behov av att rekrytera men har 

svårigheter med att hitta rätt kompetens. Det handlar om att både åtgärda den 

akuta bristen av arbetskraft här och nu men också säkerställa att det sker en 

omställning så vi står rustade inför framtida krav på kompetens till följd av 

ökad digitalisering och automatisering. 

Under 2019 har en utökad och utvecklad samverkan mellan kommunernas 

vuxenutbildningar kommit till stånd med anledning av det förberedande ar-

bete vi gjort från Region Norrbottens sida. Regionala kompetensförsörj-

ningsrådet (vägledande forum för regionalt kompetensförsörjningsarbete, 

sammankallas av regionen, träffas ca 4 ggr/år) har tillsammans med Reg-

ionen tagit fram ett förslag om en organisatorisk förändring av det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet. Förändringen kommer att innebära en indel-

ning av länet i delregionala noder med en sammanhållande regional styr-

grupp. Samtal förs just nu med två potentiella noder vilket lett till att sam-

verkan mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheterna är under ut-

veckling. 

Under året har även ett förslag om en gemensam webb för länets yrkesut-

bildningar vuxit fram och utmynnat i en plan för genomförande under 2020. 

Syftet är en ökad gemensam marknadsföring och informationsspridning. 

Detta går väl i linje med tanken bakom den nya organiseringen, nämligen att 

kommunerna samverkar, hjälps åt och ser sig som en enhet.  

Samverkan och kapaciteten på Yh-området i Norrbotten har stärkts genom 

de utvecklingsprojekt som Region Norrbotten bedriver. Norrbotten är nu 
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bättre rustade för de kompetensförsörjningsbehov som arbetsgivare ger ut-

tryck för. De utvecklingssatsningar som initierats av Region Norrbotten har 

varit givande både för enskilda aktörer och för länets kompetensförsörjning 

som helhet.  

Samverkan med studie- och yrkesvägledare har stärkts under året genom en 

utökad samverkan med länets SYV-nätverk och två genomförda aktiviteter: 

en multibranscharena och en konferens med fokus på jämställdhet och studi-

eval. Utöver multibranscharenan har en industridialog genomförts i samver-

kan med IUC Norr med inbjudna från framförallt arbetsgivare och utbild-

ningsaktörer men även andra organisationer. Tanken är att fortsätta hålla 

kontinuerliga branschdialoger för att stärka vårt arbete för branscher och ar-

betsgivare och vår förankring i arbetslivets behov. Dialogerna bidrar även till 

att förbättra samverkan mellan utbildningsanordnare och branscher. Utöver 

denna branschsamverkan samarbetar vi även med Teknikcollege och Vård- 

och omsorgscollege på olika sätt.  

Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i 

syfte att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exem-

pelvis gruvor, vindkraft och markanvändning  

Uppdragsberedningen konstaterar att ett viktigt påverkansområde nationellt 

är tillståndsprocesserna. 

Region Norrbotten samarbetar internationellt inom frågor som är strategiskt 

viktiga för Norrbotten – vilket betyder att det ska finnas koppling till den 

regionala utvecklingsstrategin. Under 2019 fastslog Regionstyrelsen och 

Nämnden för regional utveckling 11 nationella och internationella påver-

kansfrågor. En påverkansfråga är: Tydlig och förutsägbar juridisk tillstånds-

process om mineralprospektering. Bedömningen är att vare sig aktörerna 

som berörs är för eller mot att tillstånds beviljas så skapar den långa hand-

läggningstiden en osäkerhet om framtiden för aktörerna. Detta medför att 

samtliga inblandade svävar i en lång ovisshet om vad som är möjligt att göra 

i det aktuella området vilket i sin tur hämmar Norrbottens utveckling. 

Rent konkret så arbetar Region Norrbotten med frågan genom att uppdra 

OECD som en del av en analys om gruvregioner i världen, göra en fallstudie 

i Norrbotten och Västerbotten. Syftet är att stärka världens regioner och stä-

der som bedriver gruv- och utvinningsindustri genom att uppmuntra dem till 

att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin 

och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. 

Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet 

och en samordnad kommunikationsplan  

Uppdragsberedningen konstaterar att regionen behöver arbeta med att skapa 

förutsättningar för en god infrastruktur i hela länet. Norrbotniabanan är en 

prioriterade satsning sedan många år tillbaka. Planerings- och byggproces-

serna är långa och komplexa. För att skynda på processen ingår Region 

Norrbotten i Norrbotniabanegruppen som undanröjer regionala och lokala 

hinder för banans förverkligande och framför tydliga budskap till regeringen 

om att banan behövs redan idag. 

Region Norrbotten arbetar också med frågan om ett dubbelspår på Malmba-

nan samt möjligheten till öst-västliga transporter till Finland och vidare ös-

terut. Inför år 2021 planeras för ny persontågtrafik på sträckan Luleå- Hapa-

randa. Region Norrbotten för även dialog med Finland om en anslutning till 

Uleåborg. 
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Transportinfrastrukturen är en samhällsutmaning där regionen har en viktig 

roll för ett hållbart resande och en ökad tillgänglighet. En god infrastruktur 

och bra transporter och är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och 

kompetensförsörjning samt människors möjligheter att resa till arbete, ut-

bildning, service och rekreation.  

Region Norrbotten prioriterar infratukturens betydelse för besöksnäringen 

som en nationell påverkansfråga, då det är omöjligt idag med de resurser 

som finns tillgängliga, att möta upp alla behov.  

Vägsystemets standard har en avgörande betydelse för näringslivets trans-

porter där brister leder till högre transportkostnader och konkurrensnackde-

lar. Längre och tyngre fordon innebär att större mängd gods kan transporte-

ras till en lägre bränsleförbrukning och därmed minskat koldioxidutsläpp. 

Sedan 1 juli 2018 finns ett utpekat vägnät som tillåter tyngre fordon (bärig-

hetsklassen BK4) och som successivt ska utökas med fler vägar. 

Region Norrbotten ser det fortsatt som angeläget att påskynda en utökning 

av BK4 vägnätet för att så snabbt som möjligt erhålla de tydliga vinster detta 

innebär och gärna i en kombination med utökning av fordonslängden upp till 

34 meter. Det är viktigt för ett län som Norrbotten som utgör 25 procent av 

landets yta med en begränsad tillgång till järnvägar och ett näringsliv som i 

hög grad är transportberoende. 

Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för 

en ökad förståelse för hållbart skogsbruk. 

Uppdragberedningen konstaterar att regionen behöver jobbar med att öka 

förståelsen för hållbart skogsbruk i EU. 

Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten och skogssty-

relsen har nyligen spridit en remissutgåva av Regionalt skogsprogram för 

Norrbotten där ett fokusområde föreslås vara: Skogen ska inkluderas som en 

profilfråga i svenskt internationellt samarbete. 

Norra Sverige har mycket skog och en lång tradition av att bruka skogen. Vi 

har ett näringsliv och en ekonomi som är beroende av att skogen brukas. I 

många av Europas länder ser det annorlunda ut. Där är stora sammanhäng-

ande skogsmarker ovanliga och de ses ofta som något som behöver skyddas 

från mänsklig påverkan. Det här innebär att ett aktivt norrländskt skogsbruk 

behöver värnas i ett europeiskt policysammanhang.  

Tillsammans med de andra länen i norra Sverige är Norrbotten idag långt 

framme när det gäller forskning, innovation och produktion av högförädlade 

produkter från skogen. Detta kunnande och dessa produkter behöver lyftas 

fram på en internationell marknad. Regionen har också alla förutsättningar 

att positionera sig som ett globalt nav inom detta dessa områden, vilket med 

fördel kan göras i samverkan med övriga norrlandslän och Finland.  

Klimatförändringar medför att användningen av fossil energi globalt måste 

minska till förmån för andra energislag i det sammanhanget är biobaserad 

energi en viktig del. Det finns därmed ett behov av att vidareutveckla ett 

hållbart och högproducerande skogsbruk som levererar klimatneutrala pro-

dukter. Skogsbruksmetoder behöver anpassas så att ett tillräckligt jämnt och 

lönsamt virkesflöde samt skogens övriga samhällsvärden upprätthålls. 

Även i Sverige är klimatförändringar en stor fråga. Detta har lett till ambi-

tiösa, nationella mål om omställning till bioekonomi och ett fossilfritt sam-
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hälle. I det sedan länge etablerade samarbetet inom Barentsregionen är frå-

gor kring brukande och bevarande av skogen ett viktigt samarbetsområde där 

representanter från hela regionen utbyter kunskap och erfarenheter.  

Uppföljning 
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de 

frågor som uppdragsberedningen uppmärksammat på en återföringsdag 2021 

för fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frå-

geställningar: 

 Redovisa hur regionen har jobbar med att förmedla en korrekt bild av 

Norrbottens betydelse för Sverige. 

 Redovisa hur regionen har arbetat med att skapa dialog och mötesplatser 

för näringslivet och regionen. 

 Redovisa det regionala kompetensförsörjningsarbetet har utvecklats och 

vilka insatser som genomförts för att stötta näringslivets behov av kom-

petens och arbetskraft. 

 Redovisa påverkansarbetet avseende tydlig och förutsägbar juridisk till-

ståndsprocess om mineralprospektering och hur frågan han utvecklats.  

 Redovisa genomförda insatser för att utveckla infrastrukturen i hela länet 

till gagn för näringslivets utveckling. 

 Redovisa insatser som gjorts för att öka EU:s förståelse för hållbart 

skogsbruk. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag:  

Regionstyrelsens protokoll 2020-05-20 § 80 

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019 

Protokollsutdrag skickas till: 
Regional utvecklingsdirektör 

Verksamhetsdirektör 
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§ 62 

Behandling av sjukvårdsberedningens 
verksamhetsrapport 2019   

Dnr 3293-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 

2019 godkänns. 

2. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband 

med återföringsdagen 2021. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen delar sjukvårdsberedningens slutsatser om behovet av fort-

satta insatser för att underlätta användandet av ny teknik i hälso- och sjuk-

vårdens möte med patienten. Hälso- och sjukvårdens omställning till nya ar-

betssätt och digitalisering medför stora möjligheter till förbättringar. Region-

styrelsen har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa en fortsatt positiv 

utveckling av länets hälso- och sjukvård inom de områden som lyfts fram i 

sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport för 2019.  

Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar i ärendet sin beredning av sjukvårdsberedningens 

verksamhetsrapport 2019 på temat ny teknik och vårdappar. Styrelsen redo-

visar ett flertal pågående och planerade aktiviteter som svarar mot de behov 

som sjukvårdsberedningen identifierat. En av de mest framträdande åtgär-

derna är e-tjänsten Digitalen som infördes i januari 2020.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 117 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrap-

port 2019 och att genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäk-

tige i samband med återföringsdagen 2021.  

Ärendet 

Sjukvårdsberedningens uppdrag och 
verksamhetsrapport 2019 

Sjukvårdsberedningen har under verksamhetsåret 2019 haft i uppdrag att 

föra dialog med länets medborgare kring inriktning, omfattning och nödvän-

digheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna.  

Sjukvårdsberedningen presenterade sin verksamhetsrapport 2019 vid region-

fullmäktiges sammanträde den 19/20 november 2019 (RF 190213 § 9).  

Utifrån uppdraget har beredningen gjort följande sammanfattning av med-

borgarnas behov: 

 God internet- och telefontäckning i hela Norrbotten. Det är en grundläg-

gande förutsättning för en jämlik hälso- och sjukvård. 
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 Utökad information och marknadsföring av alla digitala möjligheter och 

tjänster inom hälso- och sjukvården. Ökad kunskap om vad som går att 

göra digitalt. 

 Lättåtkomliga invånartjänster. 

 Breddning av det digitala utbudet så att medborgaren kan följa sina re-

misser, genomföra enklare uppföljningar digitalt och av/omboka vårdtid 

digitalt oavsett tid på dygnet. 

 Information på fler språk på 1177. 

Regionfullmäktige har vid nämnda sammanträde överlämnat sjukvårdsbe-

redningens rapport till regionstyrelsen för vidare beredning.  

Regionstyrelsens beredning av 
sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019 

I följande avsnitt ger regionstyrelsen en övergripande sammanfattning av på-

gående arbete inom de behovsområden som sjukvårdsberedningen redovisat.  

God internet- och telefontäckning i hela Norrbotten  
Av regionala utvecklingsstrategin framgår att regionens målsättning är att 98 

procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025, öv-

riga ska ha tillgång till 100 Mbit/s. 

En viktig resurs för att uppnå målet är regionala bredbandskoordinatorer. Re-

geringen beslutade år 2017 att funktionen ska finnas i varje län. I Norrbotten 

är koordinatorn placerad inom regionen som kontaktpunkt för bredbandsfrå-

gor för både offentliga och privata aktörer. Bredbandskoordinatorn ska verka 

för 

 övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer 

som är av betydelse för bredbandsutbyggnaden och verksamma i länet,  

 ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjlig-

heten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster samt  

 att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor och bi-

stå i arbetet med lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät). 

 

Information och marknadsföring av digitala 
tjänster  

Regionens arbete med realiseringen av Digitaliseringsstrategin med nya e-

tjänster som Mobil incheckning och den digitala ingången Digitalen har fått 

stor spridning bland annat via regionens sida på Facebook, norrbotten.se, 

SVT Nyheter Norrbotten, P4 Norrbotten och lokala tidningar. Tidningen 

1177 Vårdguiden Norrbotten som delas ut till alla hushåll fyra gånger per år, 

har i stor utsträckning bidragit till marknadsföring av tjänsten.  

Det är angeläget att fler medborgare intresseras för att använda digitala tjäns-

ter varför regionen kontinuerligt utvecklar och planerar nya informations- 

och marknadsföringsinsatser. I första hand används digitala kanaler och soci-

ala media för riktade budskap till utvalda målgrupper, men även informat-

ionsinsatser på sjukhus och hälsocentraler genomförs. Samordnade och stra-

tegiska pressaktiviteter prioriteras. 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 17 JUNI 2020 

47 

 

Regionen har tagit fram informationsmaterial riktat till vårdpersonal som an-

vänds för att informera patienter om tillgängliga e-tjänster såsom Journalen 

på nätet och möjligheten att se bokade tider, avboka, omboka eller boka nya 

tider för besök. Tidbokning via inloggat läge på 1177.se är infört inom mam-

mografin och nästan hela primärvården. Införande pågår även inom speci-

alistvården. I skriftliga kallelser till besök finns information om regionens e-

tjänster. Informationsinsatser har även genomförts till patient- och brukaror-

ganisationer samt via projektet Visningsrum för välfärdsteknik i Kalix. För 

att ytterligare öka tillgängligheten till information har norra sjukvårdsreg-

ionen gemensamt översatt texter på 1177.se till nationella minoritetsspråk.  

Utveckling av nya arbetssätt och digitalt utbud 
Inom regionen bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för stra-

tegin Vägen till framtidens hälsa och vård 2035 och Digitaliseringsstrategin 

för framtidens hälsa och vård. Regionen har vidtagit åtgärder för ökad digita-

lisering i samverkan med vårdens verksamheter inom ett flertal områden. 

Vid etablering av ett bredare digitalt utbud fastställs effektmål i syfte att er-

bjuda invånare och patienter bättre service och ökad tillgänglighet till vården 

samtidigt som tjänsterna ska möjliggöra att vården kan arbeta mer tids- och 

resurseffektivt.  

Nedan följer en kort sammanfattning av några pågående initiativ. 

Digitalen  

En central ingång till Digitalen togs i drift februari 2020 och blev omedelbart 

en väg in till vården när Corona-pandemin tog fart. Digitalen erbjuder pati-

enten stöd, råd, bedömning och i vissa fall behandling. Vårdkontakten 

journalförs och vid behov av fysiskt besök i vården överlämnas patienten till 

den hälsocentral där patienten är listad. Akuta ärenden hänvisas till 112 eller 

1177. Tjänsten är öppen dygnet runt. Chatten bemannas av sjuksköterskor 

från 1177 på vardagar mellan klockan 08.00 -21.00 och helger 08.00 - 16.00. 

Vardagar finns även läkare tillgänglig cirka två timmar per dag. 

Från start den 27 februari fram till och med den 3 maj har 8 502 besökare 

loggat in på Digitalen, varav 3 210 utgörs av ärenden via chatten. Av det to-

tala antalet ärenden har 3 200 överförts för fortsatt handläggning till sjukskö-

terska eller läkare. Projektet har gått in i steg två som innebär att digitala in-

gångar introduceras och testas vid fyra utvalda hälsocentraler. Patienter kan 

välja att registrera sitt ärende digitalt istället för att ringa till hälsocentralen 

som därefter sköter ärendet digitalt eller bokar tid för besök. Hälsocentraler 

som har infört digital ingång är Örnäset, Sanden, Pajala och Kalix.  

 

Digitala vårdbesök och återbesök i vården 

I ett stort och glesbefolkat län som Norrbotten är långa sjukresor ibland en 

oundviklig del i kontakten med hälso- och sjukvården. Regionen prioriterar 

utveckling av alternativ till traditionella vårdkontakter för att minska längre 

patientresor.  

Ett pilotprojekt har startat i syfte att erbjuda en digital tjänst som gör det en-

kelt för vårdens verksamheter att bjuda in till digitala vårdmöten via video. 

Patienten kan genom applikationen Vård i Norr delta via video på ett sätt 

som är säkert för både patient och personal. Tjänsten testas och utvärderas 

under 2020 för att därefter introduceras inom hela organisationen. Målsätt-

ningen är att en betydande del av återbesök inom vården ska genomföras di-

gitalt vilket minskar behovet av patienttransporter.  
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Blå appen 

Inom barn- och ungdomspsykiatrin pågår under året pilotprojektet Blå appen 

som är ett digitalt stöd för initial bedömning av vårdnivå via kvalitetssäk-

rade, enhetliga och likvärdiga bedömningsunderlag. Via appen finns även 

tillgång till bedömningsinstrument och skattningsskalor som besvaras digi-

talt av patienter, vårdnadshavare och lärare. Förväntade nyttoeffekter är 

bland annat minskad administration, effektivare och standardiserade vård-

processer samt underlätta för utvärdering av vård- och behandlingsinsatser.  

Hemmonitorering av patienter med hjärtsvikt 

I samverkan med Pajala hälsocentral startas i närtid en pilot som innebär att 

cirka 20 patienter med hjärtsvikt erbjuds att utföra dagliga egenkontroller. 

Patienternas utrustas med läsplatta, blodtrycksmätare och våg. Mätvärden 

överförs automatiskt till en monitoreringstjänst som övervakas av vårdperso-

nal vid hälsocentralen. Om mätvärdena avviker kontaktas patienten direkt in-

nan tillståndet förvärras. Tjänsten och arbetsmetoden testas och utvärderas 

under sex månader innan beslut tas om breddinförande i länet.    

Digitalt tolkstöd 

En mindre pilot genomförs vid Mjölkuddens hälsocentral i syfte att testa di-

gitalt tolkstöd. Patienter som inte behärskar svenska kan kommunicera med 

vårdpersonal via en applikation som översätter direkt till ett flertal språk. 

Tjänsten är utvecklad för primärvården och kan utgöra ett alternativ till trad-

itionella tolktjänster. 

1177 Vårdguiden och Journalen på nätet  

Corona-pandemin har medfört att antalet kontakter med 1177 Vårdguiden 

och inloggningar på 1177.se har ökat kraftigt från en redan hög nivå. Av In-

eras årliga varumärkesundersökning framkommer att befolkningen i länet 

har stort förtroende för digitala tjänster på 1177 Vårdguiden. Norrbotten är 

inom de flesta områden i toppskiktet bland Sveriges regioner. Antalet in-

loggningar på 1177.se har ökat med 50 procent jämfört år 2019 och nästan 

dubbelt så många vårdbesök genomförs digitalt, via video eller telefon. An-

talet som bokar ny tid, avbokar och ombokar besök på 1177.se har ökat och 

likaså antalet äldre som loggat in och använder e-tjänster. Som exempel kan 

även nämnas att antal registrerade digitala besök i VAS har ökat från 24 500 

år 2019 till 44 000 de fyra första månaderna i år.  

Från och med 2020 är det dessutom möjligt att logga in och läsa information 

från barnsjukvården, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri och det pågår arbete 

med att göra det möjligt för patienten att följa sin remiss.  

 

Folktandvården direkt 

Folktandvården genomför ett pilotprojekt för att undersöka om tillgänglig-

heten till tandvården för vuxna ökar genom förändrade arbetssätt och ett di-

gitalt boknings- och resursoptimeringsverktyg. Projektet avslutas sommaren 

2020. Efter utvärdering beslutas om eventuell fortsättning.   
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Uppdrag 

Regionstyrelsen vill mot bakgrund av det redovisade lyfta fram följande åt-

gärder som viktiga att följa upp i relation till de behov som sjukvårdsbered-

ningen identifierat.  

Följande genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i 

samband med återföringsdagen 2021. 

 Verkan för att öka tillgången till bredband.   

 Informations- och marknadsföringsinsatser för att öka kunskapen om e-

tjänsten Digitalen, vårdappar och andra digitala tjänster som 1177. 

 Genomförda piloter och projektinföranden inom ramen för digitalise-

ringsstrategin. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 117 

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Utvecklingsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

Divisionschef Service 
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§ 63 

Revidering av regionfullmäktiges 
arbetsordning 

Dnr 329-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa regionfullmäktiges arbetsordning. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter 

reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19/20 § 127 att fastställa regionfull-

mäktiges arbetsordning. 

De reglementen som reglerar olika organ inom regionen är föremål för konti-

nuerlig översyn. I samband med denna översyn föreslås regionfullmäktiges 

arbetsordning revideras enligt bilaga.  

Ändringarna består i de tider som reglerar inlämnande av interpellationer 

och frågor. För att möjliggöra en mer kvalitetssäkrad hantering föreslås att 

interpellationer senast får inlämnas tio arbetsdagar (i tidigare arbetsordning 

tio dagar) och frågor senast tre arbetsdagar (i tidigare arbetsordning tre da-

gar) innan sammanträdet.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 81 föreslagit fullmäktige fastställa region-

fullmäktiges arbetsordning. 

 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S), Marianne Sandström (SD), Glenn Berggård (V) och 

Lennart Thörnlund (S) föreslår avslå regionstyrelsens förslag.  

Kenneth Backgård (SJVP) och Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionsty-

relsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Anders Öbergs förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag:  

Regionstyrelsens protokoll 2020-05-06 § 81 

Förslag till regionfullmäktiges arbetsordning april 2020 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 17 JUNI 2020 

51 

 

§ 64 

Motion 6-2019 om insynsplats i 
patientnämnden 

Dnr 1568-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
De partier som inte finns representerade i patientnämnden får i regionfull-

mäktige ta del av patientnämndens arbete genom nämndens årsrapport och 

protokoll. Införandet av insynsplatser för de partier som saknar representat-

ion i patientnämnden kan genomföras utan påverkan på nämndens ekono-

miska förutsättningar. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår att de partier som inte finns represente-

rade i patientnämnden erhåller en insynsplats. Patientnämndens reglemente 

kan revideras för att möjliggöra önskad representation. 

Regionstyrelsen 2020-06-09 § 104 och patientnämnden 2020-02-25 § 9 har 

föreslagit fullmäktige avslå motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen. 

Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Marianne Sandströms för-

slag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Marianne Sandström (SD) har i en motion, anmäld till regionfullmäktige den 

18 juni 2019, föreslagit att samtliga partier som finns representerade i reg-

ionfullmäktige, för det fall det inte har ledamöter i nämnden, ska få insyns-

plats i patientnämnden. Patientnämnden anses av motionären utgöra en vik-

tig länk mellan regionmedborgare och de folkvalda representanterna i reg-

ionfullmäktige. 

Så som mandatfördelningen ser ut i regionfullmäktige idag skulle ett bifall 

till motionärens förslag leda till att Vänsterpartier och Sverigedemokraterna 

tillerkänns en insynsplats vid patientnämndens sammanträden. Patientnämn-

dens reglemente kan revideras för att ge de partier som inte representeras i 

nämnden rätt att närvara med en partiföreträdare vid nämndens sammanträ-

den. Någon ersättning för deltagande av insynspersoner utgår inte enligt 

Region Norrbottens nuvarande regler för ersättning till regionens förtroende-

valda varför förslaget inte skulle innebära någon påverkan på nämndens eko-

nomiska utfall. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. Regionfullmäktiges ledamöter äger möjligheten 

att beakta en jämn könsfördelning i valet av ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 104 

Patientnämndens protokoll 2020-02-26 § 9 

Motion 6-2019 om insynsplats i patientnämnden 
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§ 65 

Motion 8-2019 om utbildning för 
förtroendevalda  

Dnr 1651-2019  

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Politikerakademin som genomfördes 2013-2014 var en omfattande satsning 

med ett seriöst upplägg. Syftet var att fler unga skulle vara tillgängliga för 

förtroendeuppdrag inför och efter valen till Europaparlamentet, riksdag, 

landsting och kommuner under 2014, och att antalet yngre med förtroende-

uppdrag därmed också skulle öka i landstinget (numera regionen). 

Redan i samband med att politikerakademin genomfördes fanns diskuss-

ionen om huruvida landstinget skulle ansvara för en sådan då ansvaret är 

partiernas. Både avseende föryngring när listor fastställs och utbildningar. 

Partierna genomför ofta egna utbildningar med sina kandidater och medlem-

mar. Detta framförde även den externa utredaren. 

En uppföljning visar att det inte skett någon större föryngring av regionfull-

mäktige i de två efterföljande mandatperioderna. Endast fem av de 71 leda-

möterna återfinns i regionfullmäktige denna mandatperiod. 

Regionens arbete med Region Norrbottens länsungdomsråd (LUR), ett stu-

diecirkelmaterial om länets utveckling och överenskommelsen med civil-

samhället skapar förutsättningar för unga kvinnor och mäns möjlighet att 

delta i samhällsutvecklingen. 

Sammanfattning 
Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska fatta be-

slut om att på nytt anordna en politikerakademi och att styrelsen får i upp-

drag att fördela medel till detta. Målet och principen för utbildningens inne-

håll bygger på politikerakademin som anordnades 2013-2014. 

Politikerakademin som genomfördes 2013-2014 har inte lett till någon större 

föryngring av fullmäktige i de två efterföljande mandatperioderna.  

Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska fatta be-

slut om att på nytt anordna en politikerakademi och att styrelsen får i upp-

drag att fördela medel till detta. Målet och principen för utbildningens inne-

håll bygger på politikerakademin som anordnades 2013-2014. 

Förslag om beslut i följande punkter: 

 Att regionfullmäktige fattar beslut om att på nytt anordna en politikera-

kademi och att styrelsen får i uppdrag att fördela medel till detta. 

 Att målet och principen för utbildningens innehåll bygger på politikera-

kademin som anordnades 2013-2014. 
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 Att Politikerakamin vänder sig till deltagare från partier representerade i 

landstingsfullmäktige och att 71 personer bereds möjligheter att delta. 

 Att deltagarna ska vara personer under 45 år samt att platserna i politi-

kerakademin är personliga. 

 Att ingen avgift tas ut av deltagarna eller partierna. Utbildningsmaterial, 

måltider, resor med mera ingår. Arvode utbetalas inte. Diplom utdelas 

vid genomgången utbildning. 

 Att partiernas distriktsorganisationer utser sina deltagare. Jämn könsför-

delning samt geografisk spridning beträffande varje partis deltagande 

bör eftersträvas. 

 Att antalet deltagare fördelas mellan partierna så att alla partier i grunden 

har sex platser vardera. Övriga platser fördelas proportionellt i förhål-

lande till andel mandat i landstingsfullmäktige. Om ett parti inte använ-

der samtliga sina platser ska ej använda platser lämnas över till annat 

parti representerat i fullmäktige. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 105 föreslagit fullmäktige avslå motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Daniel Persson (S) och Anders Öberg (S) föreslår bifalla motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Daniel Perssons förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 

Politikerakademin 2013-2014 

Landstingsstyrelsen beslutade 12 december 2012 att genomföra Politikera-

kademin under 2013-2014. Syftet var att fler unga skulle vara tillgängliga för 

förtroendeuppdrag inför och efter valen till Europaparlamentet, riksdag, 

landsting och kommuner under 2014, och att antalet yngre med förtroende-

uppdrag därmed också skulle öka i landstinget. 

Politikerakademin utformades som en utbildning i samhällsvetenskap med 

anknytning till politisk verksamhet, av yngre förtroendevalda (<45 år) från 

partier representerade i landstingsfullmäktige innevarande mandatperiod.  

Totalt bjöds 71 deltagare in av de sju landstingspartierna. Platserna fördela-

des med sex platser per parti, och därefter tillkom platser beroende på man-

datfördelningen i fullmäktige. Varje parti uppmanades att fördela sina platser 

så lika som möjligt mellan kvinnor och män. Av de 71 anmälda var 33 kvin-

nor och 38 män. 

Deltagarna bjöds in till åtta utbildningstillfällen spridda över våren och hös-

ten 2013, samt vintern 2014. Projektet avslutades med studiebesök i Stock-

holm, vid bland annat Sveriges Riksdag och dess EU-nämnd, samt konstitut-

ionsutskott. Budgeten för utbildningen var totalt 2 miljoner kronor. Utfallet 

var inom ramarna med god marginal och överskott.  

Utvärdering av Politikerakademin 

Luleå tekniska universitet genomförde en extern utvärdering av Politikera-

kademin 2013-2014 som baserades på enkäter och intervjuer. Resultaten av 

enkätundersökningen vittnar om genomgående positiva erfarenheter av det 

samlade innehållet i utbildningen. Enkätsvaren visar också att deltagandet i 
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Politikerakademin sannolikt lett till ökad vilja, självtillit och långsiktighet 

för det politiska engagemanget. Det är enligt utvärderingen också möjligt att 

deltagandet i Politikerakademin lett till att flera av deltagarna blivit aktuella 

för valnomineringar och förtroendeuppdrag. Utvärderaren drar också slutsat-

sen att Politikerakademin har bidragit till ökad kunskap på relevanta områ-

den för deltagarna i undersökningsgruppen.  

Utredaren tar även upp huruvida det är ett demokratiproblem att landstinget 

som politisk förvaltning ansvarar för en utbildning av de politiker som i ett 

senare skede ska leda landstinget som en politiskt styrd organisation. Detta 

relaterar till ett klassiskt problemområde inom samhällsvetenskapen och or-

ganisation, nämligen om förhållandet mellan ledning och exekutiv. Om Poli-

tikerakademin upprepas eller ges i en andra etapp så bör denna problematik 

behandlas under utbildningen.     

Uppföljning av deltagarna 

En uppföljning av de 71 deltagarna som deltog i politikerakademin visar föl-

jande: 

 30 av 71 av de som gick utbildningen stod på valsedel till landstinget 

2014 

 Elva av 71 av de som gick utbildningen satt i landstingsfullmäktige peri-

oden 2014-2018 

 18 av 71 av de som gick utbildningen stod på valsedel till landstinget 

2018 

 Fem av 71 av de som gick utbildningen sitter i nuvarande regionfullmäk-

tige 

Vi redovisar här endast hur utfallet blivit i regionfullmäktige. 

Regionens arbete med att stärka ungas delaktighet 

Av strategiska planen 2020-2022 framgår att: 

Medborgarna, särskilt unga kvinnor och män, har möjlighet att delta i sam-

hällsutvecklingen och påverka beslut. Det finns goda möjligheter till utbild-

ning och ett livslångt lärande för kvinnor och män, flickor och pojkar.  

Styrelsens plan 2020-2022 fastslår: 

Region Norrbotten arbetar för att involvera män och kvinnor med olika ål-

der och bakgrund i de politiska beslutsprocesserna. Genom bemötande, upp-

lysning, delaktighet och medborgarnära verksamhet stärks demokratin. Sär-

skilt ungas perspektiv behöver synliggöras i de politiska beslutsprocesserna. 

Regionala utvecklingsnämndensplan fastslår: 

Unga i Norrbotten har möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och på-

verka beslut. Regionen fortsätter att utveckla arbetet med att skapa mötes-

platser och forum för och med unga. Region Norrbottens länsungdomsråd 

(LUR) är ett viktigt forum som fortsätter att utvecklas. 

Region Norrbotten arbetar idag med att stärka ungas delaktighet i samhällets 

utveckling på flera sätt. Dels genom Region Norrbottens länsungdomsråd 

(LUR) men också genom det utbildningsmaterial om Norrbottens utveckling 

som tagits fram tillsammans med bildningsförbundet. Arbetet pågår även 

med att ta fram en överenskommelse mellan regionen, länsstyrelsen och ci-

vilsamhället.  

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 105 
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Motion 8-2019 om utbildning för förtroendevalda 

Extern utvärdering av politikerakademin 2013-2014 

Slutrapport Politikerakademin 2013-2014 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 66 

Motion 17-2019 om en patientnämnd för 
alla 

Dnr 2217-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot be-

slutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
De partier som inte finns representerade i patientnämnden får i regionfull-

mäktige ta del av patientnämndens arbete genom nämndens årsrapport och 

protokoll. Regionfullmäktige beslutade 21-22 november 2018 om regionens 

nuvarande organisation och patientnämndens reglemente där antalet ledamö-

ter och ersättare anges. Att ändra antalet ledamöter i en nämnd utifrån valre-

sultatet för att förändra vilka partier som finns representerade i nämnden är 

inte en önskvärd ordning. Det kan heller inte anses försvarligt att under rå-

dande ekonomiska förutsättningar utöka patientnämnden från sju ordinarie 

ledamöter till 15. 

Sammanfattning 
Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V) har lämnat in en motion om att 

samtliga partier i regionfullmäktige ska representeras i patientnämnden med 

en ledamot och personlig ersättare. 

För att uppnå den representation som motionärerna önskar behöver nämnden 

utökas från sju till 15 ledamöter. 

Regionstyrelsen 2020-06-09 § 106 och patientnämnden 2020-02-25 § 8 har 

föreslagit fullmäktige avslå motionen. 

Ärendets behandling under sammanträdet  
Linda Jonsson (V) och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen. 

Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Linda Jonssons förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. 

Ärendet 
Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V) har lämnat en motion till region-

fullmäktige som anmäldes vid sammanträdet den 18 juni 2019. Motionärerna 

föreslår att patientnämndens utbildningar, diskussioner, kunskapsuppbygg-

nad och beslut ska fördelas över alla partier i regionfullmäktige. Förslaget är 

att nämnden bör bestå av minst en ledamot och ersättare från varje parti som 

finns representerat i regionfullmäktige. 
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Patientnämnden består idag av sju ledamöter och lika många ersättare. Med 

utgångspunkt i rådande mandatfördelning i regionfullmäktige skulle det krä-

vas att nämnden utökas till drygt det dubbla, 15 ledamöter och lika många 

ersättare, för att alla partier ska ha rätt till en plats i patientnämnden.  

Platserna i nämnder och andra politiska församlingar som regionfullmäktige 

väljer till fördelas efter mandaten i fullmäktige. Denna fördelning kan visser-

ligen frångås av regionfullmäktige, men ett val som avviker från gängse för-

delning kan då omintetgöras av en liten minoritet enligt bestämmelserna i lag 

(1992:339) om proportionellt valsätt. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. Regionfullmäktiges ledamöter äger möjligheten 

att beakta en jämn könsfördelning i valet av ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 106 

Patientnämndens protokoll 2020-02-25 § 8 

Motion 17-2019 om en patientnämnd för alla 
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§ 67 

Avyttring av aktier i Investeringar i 
Norrbotten AB 

Dnr 787-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Inve-

steringar i Norrbotten AB till Gällivare kommun till ett pris av 100 kr per ak-

tie, totalt 2 800 kr. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Sedan Investeringar i Norrbotten AB bildandes har ett mål varit att samtliga 

av Norrbottens kommuner ska vara delägare i bolaget. I och med Region 

Norrbottens försäljning av aktier till Gällivare kommun kommer tretton av 

länets fjorton kommuner att vara delägare. Detta är ett viktigt steg som ger 

en stabilitet till bolaget och goda förutsättningar för att fortsätta arbetet för 

fler internationella affärer till Norrbotten.    

Sammanfattning 
Regionala utvecklingsnämnden har 2020-06-02 § 65 föreslagit fullmäktige 

besluta att Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten 

AB till Gällivare kommun till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 125 föreslagit fullmäktige bifalla region-

ala utvecklingsnämndens beslut. 

Ärendet 
Investeringar i Norrbotten AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i 

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala Pi-

teå, Älvsbyn, Överkalix samt Övertorneå. Ett erbjudande om delägarskap har 

ställts till övriga kommuner i Norrbotten. Enligt överenskommelse vid bola-

gets bildande köper tillkommande kommuner i första hand av Region Norr-

bottens aktieandel. 

Gällivare kommun har erbjudits att köpa 28 aktier av Region Norrbotten och 

genom det teckna 1,4 procent av bolaget, för en köpeskilling av 2 800 kr.  

Efter avyttringen äger Region Norrbotten 1516 aktier, vilket motsvarar 75,8 

procent av totala antalet aktier i Investeringar i Norrbotten AB. 

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 125 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02 § 65 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 68 

Förnyat borgensåtagande för 
högvärdeskomponenter till tågfordon 

av typen Coradia 
Dnr 788-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att  

 Region Norrbotten går i proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens 

relativa andel av finansieringen för högvärdeskomponenter till tågfordon 

av typen Coradia vilka förvaltas av AB Transitio. 

 Utse regionstyrelsens ordförande att för Region Norrbottens räkning un-

derteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Den regionala tågtrafiken utgör genom Norrtåg AB stommen i den regionala 

kollektivtrafiken.  

Sammanfattning 
I samband med att Norrtåg AB anskaffade tolv tågfordon av typen Coradia 

X62 gjorde AB Transitio även en beställning av högvärdeskomponenter till 

fordonen. Högvärdeskomponenterna finansierades genom AB Transitio som 

tog ut ett lån om 160 miljoner kronor i Nordiska investeringsbanken 2010. 

De fyra nordligaste regionerna (Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbot-

ten och Västernorrland) samt Region Östergötland och Västra Götalandsreg-

ionen tecknade en solidarisk borgen för lånet med en löptid om tio år 2010 – 

2020. 

Lånet behöver refinansieras i juli 2020 för det återstående beloppet om drygt 

98 miljoner kronor och de fyra nordligaste regionerna behöver därför teckna 

ett nytt borgensåtagande, proprieborgen. Region Norrbotten behöver fatta 

beslut om att gå i borgen för högvärdeskomponenterna. I dagsläget finns 

inget avtal att tillhandahålla då val av finansiär inte gjorts än. Beslutet ger 

Transitio förutsättningar för att gå vidare och handla upp och teckna avtal 

om finansiering med någon part. 

Regionala utvecklingsnämnden 2020-06-02 § 69 och regionstyrelsen 2020-

06-09 § 126 har föreslagit fullmäktige besluta att Region Norrbotten går i 

proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens relativa andel av finansie-

ringen för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia vilka för-

valtas av AB Transitio och att utse regionstyrelsens ordförande att för Reg-

ion Norrbottens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut.  

Ärendet 
När tågmarknaden avreglerades och SJ AB bildades kunde inte staten längre 

tillgodose regionernas behov av regionala tågfordon. Trafikhuvudmännen 

bildade därför AB Transitio 1999 som ett gemensamt ägt vagnbolag istället 

för att upphandla och äga tågfordon enskilt. 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 17 JUNI 2020 

61 

 

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare som 

är 18 av landets regioner och kommunalförbunden Regionala kollektivtrafik-

myndigheten i Västernorrland samt Norrbotten. Syftet är främst att optimera 

ägarnas tågfordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens 

inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.  

Ägarna i de fyra nordligaste länen förhyr tågen av AB Transitio som i sin tur 

hyr ut dessa till Norrtågs trafik. Högvärdeskomponenterna tillsammans med 

tågen är förutsättningar i det trafikavtal som finns i Norrtåg. 

Högvärdeskomponenter är stora kostnadskrävande artiklar och reservdelar 

till tågfordon, i detta fall Coradia X62, som AB Transitio tillhandahåller till 

bland andra Norrtåg AB. De totalt sex regioner som använder sig av fordons-

typen Coradia ingår i samma pool och har tillgång till att använda högvär-

deskomponenterna. 

Av de ursprungliga 160 miljoner kronorna i lån återstår drygt 98 miljoner 

kronor att lånefinansiera på nytt. Respektive region går i borgen i relation till 

hur många tågfordon av typen Coradia som hyrs från AB Transitio. Region 

Norrbotten ska enligt förslaget gå i borgen för drygt 6 miljoner kronor. 

AB Transitio arbetar med upplägget för refinansieringen av högvärdeskom-

ponenterna vilken mest troligt kommer ske genom en svensk affärsbank. Det 

är troligt att refinansieringen (lånet) kommer ha en löptid om 5 till 10 år. Ne-

dan redovisas fördelning av borgen för refinansiering av högvärdeskompo-

nenter per region för 2020. 

Regioner Fördelning av bor-
gen 

Andel Antal 
fordon 
(Coradia) 

Norrtåg AB 24 060 734 kronor 24,5 % 12 
- varav Region Jämtland Härje-
dalen 

6 015 183 kronor 8,125 %  

- varav Region Norrbotten 6 015 183 kronor 8,125 %  

- varav Region Västerbotten 6 015 183 kronor 8,125 %  

- varav Region Västernorrland 6 015 183 kronor 8,125 %  

Region Östergötland 30 075 918 kronor 30,60 % 18 

Västra Götalandsregionen 44 111 347 kronor 44,90 % 22 

Totalt belopp för refinansiering: 98 247 999 kronor 100,00 %  

Det vanligaste upplägget för en borgensman är en så kallad proprieborgen 

vilket ger bättre lånevillkor då utlånaren har bättre möjligheter att återkräva 

skulden om den inte betalas. 

Då val av finansiär inte skett än saknas ett avtal att ta ställning till. Avtalet 

kommer att tillhandahållas i samband med att regionerna skriver på borgen. 

Beslutet ger Transitio förutsättningar för att gå vidare och handla upp och 

teckna avtal om finansiering med någon part. 

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 126 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02 § 69 

Protokollsutdrag skickas till:  

Regional utvecklingsdirektör 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten   

AB Transitio: tf@transitio.se 

mailto:tf@transitio.se
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Norrtåg AB: norrtag@norrtag.se 

Region Jämtland Härjedalen: region@regionjh.se 

Region Västerbotten: regionen@regionvasterbotten.se 

Region Västernorrland: region.vasternorrland@rvn.se 

 

 

 

  

mailto:norrtag@norrtag.se
mailto:region@regionjh.se
mailto:regionen@regionvasterbotten.se
mailto:region.vasternorrland@rvn.se
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§ 69 

Avtalstecknande med Cambio 
Healthcare Systems AB gällande 

införande av Framtidens 
vårdinformationsstöd 

Dnr 881-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

 Investeringsutgiften för införandet under perioden 2020-2024 om 327 

mnkr godkänns.  

 Investeringsbudgeten för år 2020 utökas med 48,2 mnkr med en likvidi-

tetseffekt 2020 på 14,6 mnkr.  

 Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtal med Cambio 

Healthcare Systems AB gällande införande av Framtidens vårdinformat-

ionsstöd (FVIS) i enlighet med omförhandlat avtal. 

Beslutet anses omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Regionens vårdadministrativa system VAS har i sitt nuvarande utförande 

nått sin tekniska livslängd. Den 1 april 2020 fattade regionstyrelsen ett in-

riktningsbeslut om att inleda förhandlingar med leverantören Cambio Healt-

hcare Systems AB om avtal för ett tidigarelagt införande av systemet FVIS. 

Detta har resulterat i det avtalsförslag som presenteras i detta ärende. Datum 

för avtalstecknande är 23 juni 2020. Införandestart sker i samband med av-

talstecknandet och det nya systemet ska vara infört 2023. 

Regionstyrelsen har 2020-06-17 § 131 föreslagit fullmäktige besluta att inve-

steringsutgiften för införandet under perioden 2020-2024 om 327 mnkr god-

känns, att investeringsbudgeten för år 2020 utökas med 48,2 mnkr med en 

likviditetseffekt 2020 på 14,6 mnkr, samt att ge regionstyrelsens ordförande i 

uppdrag att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB gällande infö-

rande av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) i enlighet med omför-

handlat avtal. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Ett välfungerande vårdadministrativt IT-stöd är en grundläggande förutsätt-

ning för att vården ska fungera. Det utgör plattformen för journalföring, 

vårdplanering, statistik och uppföljning. Region Norrbottens vårdadministra-

tiva system VAS har nått slutet av sin livslängd och måste bytas ut. Infö-

rande av ett nytt system är ett mycket omfattande projekt både resurs- och 
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tidsmässigt. Regionen har sedan 2016 bedrivit ett förberedelsearbete för att 

hitta ett alternativ som passar regionens behov. Detta har gjorts inom ramen 

för en samverkansgrupp med sammanlagt nio regioner som är i skede att 

byta system. Förberedelsearbetet har hittills resulterat i att fem regioner 2019 

beslutat att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB som leveran-

tör. Region Norrbotten inriktning har tidigare varit att avtalstecknande för 

regionens del ska ske i juni 2021 med beräknad driftsättning i mitten på 

2025. Med anledning av att Region Norrbotten tillsammans med kvarstående 

fyra deltagande regioner ser ett behov av att komma igång tidigare än 2025 

så har en omförhandling av avtalet med Cambio gjorts. Det nya avtalet inne-

bär att återstående regioner ges möjlighet att påbörja införandet av systemet 

redan från och med juni 2020 med driftsättning under 2023. Detta under för-

utsättning att samtliga nio regioner undertecknar det nya avtalet med Cambio 

den 23 juni 2020, varför beslut om avtalstecknande måste fattas i samtliga 

regioner.  

Kostnader 
Kostnaden för införandeprojektet uppgår till 327 mnkr och inkluderar plane-

ring och genomförande, investeringsutgifter samt årlig kostnad för drift och 

underhåll. Finansiering av investeringsdelen föreslås ske genom utökning av 

2020 års investeringsram.  

Projektkostnader beräknas till 61,6 mnkr. I finansplanen för 2020–2022 är 

det årligen avsatt 17 mnkr, totalt 51 mnkr, för införande av nytt vårdinform-

ationsstöd. För åren 2023–2024 behöver beslut fattas om fortsatt finansiering 

av projektkostnader i strategiska planerna för 2021–2023 samt 2022-2024. 

Verksamhetens egen arbetstid (130,4 mnkr) finansieras inom berörda verk-

samheters budgetramar.  

Förvaltning av FVIS finansieras av befintlig budgetram för drift och utveckl-

ing av VAS då dessa kostnader fasas ut i samma takt som FVIS införs. 

Tabell 1: Kostnader för FVIS implementationsprojekt (tkr) 

Implementationsprojekt 2020 2021 2022 2023 2024 Summa 

Projektkostnader 4 600 15 000 21 000 18 000 3 000 61 600 

Verksamheten egen ar-

betstid* 20 400 37 000 37 000 36 000 0 
130 400 

Förvaltningskostnader FVIS 2020 2021 2022 2023 2024 Summa 

Förvaltning FVIS 5 000 6 000 17 000 29 500 29 500 87 000 

*Finansieras av berörda verksamheters budgetram 

Årliga kostnader efter driftsättning 
Den årliga driftkostnaden för förvaltning av nuvarande VAS-system med 

tillhörande system utgör 38 mnkr år 2020. Denna kostnad minskar i takt med 

införande av FVIS enligt tabellen nedan. Samtidigt ökar kostnaderna för för-

valtning av FVIS gradvis. Från 2024 och framåt utgör driftkostnaden 36,5 

mnkr.  

Tabell 2: Förvaltningskostnader VAS och FVIS (tkr) 
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Förvaltningskostnader VAS - 

FVIS 2020 2021 2022 2023 

2024 

framå

t 

Externa kostnader förvaltning 

VAS  

26 00

0 

20 00

0 

15 00

0 

11 00

0 0 

Interna kostnader förvaltning 

VAS  

12 00

0 7 000 4 000 1 000 0 

Externa kostnader förvaltning 

FVIS 

(ingår i kostnaderna ovan)  
5 000 6 000 

17 00

0 

29 50

0 29 500 

Interna kostnader förvaltning 

FVIS  0 0 4 500 7 000 7 000 

Bakgrund 
Regionstyrelsen fattade den 1 april 2020 (§ 61) ett inriktningsbeslut om 

framtidens vårdinformationssystem. Inriktningsbeslutet innebar att Region 

Norrbotten, i samverkan med övriga optionsregioner, inledde förhandlingar 

med upphandlad leverantör om avtal för ett tidigarelagt införande av FVIS. 

Ett nytt beslutsunderlag togs fram inkluderande ekonomiska underlag avse-

ende investering, implementering samt löpande kostnader för drift och un-

derhåll baserat på det omförhandlade avtalet. Regionens nuvarande system 

VAS delas i dagsläget endast med Region Halland som beslutat teckna avtal 

med Cambio om FVIS. Det innebär att om Region Norrbotten behåller VAS 

så blir regionen ensam förvaltare och utvecklare av systemet. Ett sådant sce-

nario skulle medföra betydande nackdelar kostnads- och resursmässigt jäm-

fört med att ingå i en grupp av regioner med samma system. 

Hösten 2015 erbjöds Region Norrbotten att delta i den gemensamma upp-

handlingen av framtidens vårdinformationsstöd. De regioner som genom-

förde upphandlingen var Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland 

och Örebro. Samarbetet kallas för Sussa-samverkan. 

Då regionens nuvarande system, VAS, går mot slutet av sin tekniska livs-

längd beslutade regionens dåvarande landstingsdirektör i mars 2016 att anta 

erbjudandet att ansluta till upphandlingen som optionspart tillsammans med 

Dalarna, Gävleborg och Halland. Det innebar att regionen gavs möjlighet att 

delta i samverkan och efter slutförd upphandling erhålla en icke-bindande 

option att skriva avtal med den leverantör som vinner upphandlingen.  

I styrelsens plan för 2017–2019 ges uppdrag till landstingsdirektören att 

starta arbetet med behovskartläggning och upphandling av nytt vårdadmi-

nistrativt stöd.  

I slutet av 2019 inleddes diskussioner inom Sussa-samverkan om möjlig-

heten att tidigarelägga optionsregionernas införande och driftsättning av 

FVIS. Detta baserades på att ett gemensamt förberedelsearbete där samtliga 

nio regioner deltar och delar på utvecklingsresurser förväntas bli mer effek-
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tivt. Kostnaden avseende investering, implementering samt löpande kostna-

der för drift och underhåll, baserat på det omförhandlade avtalet, blir för-

månligt för samtliga parter. 

I april 2020 inleddes förhandlingar med upphandlad leverantör om avtal för 

ett tidigarelagt införande av FVIS. 

En mer utförlig beskrivning av bakgrund och innebörd av att införa FVIS 

finns i bilaga 3. 

Tidslinje 

Datum Händelse 

2015-08-21 Erbjudande om deltagande i Sussa-samverkan. 

2016-03-03 Beslut av landstingsdirektören om att ansluta  

till Sussa-samverkan och den gemensamma upphandlingen. 

2016-03-04 Inköpschef skriver på fullmakt för upphandling. 

2016-03-09 Beslut i regionens ledningsgrupp att ansluta till Sussa-samverkan. 

2016-09-28 Beslut i regionstyrelsens plan där landstingsdirektören får i upp-

drag att starta arbetet med behovskartläggning och upphandling 

av ett nytt vårdadministrativt system. 

2018-12-10 Regiondirektör skriver på tilldelningsbeslut som ger  

regionen option att avropa avtal med Cambio. 

2018-12-14 Beslut i utvecklingsrådet att starta förstudie för att utvärdera om 

Region Norrbotten ska teckna avtal med Cambio för ett införande 

av FVIS. 

2019-09-27 Beslut i utvecklingsrådet att utifrån förstudiens resultat, avropa 

optionen, fortsätta arbetet med implementering av FVIS enligt fö-

reslagen plan samt bereda erforderliga politiska beslut. 

2020-04-01 Inriktningsbeslut Framtidens vårdinformationsstöd i regionstyrel-

sen som gav regiondirektören i uppdrag att tillsammans med öv-

riga optionsregioner inleda förhandlingar med upphandlad leve-

rantör om ett tidigarelagt införande. 

För regionens interna planeringsarbete har det inte funnits något behov av att 

tidigarelägga införandet av FVIS. Dock har ledningen för regionens vård-

verksamheter påtalat sådant behov för att säkerställa delaktighet och påver-

kansmöjlighet i det Sussa-gemensamma arbetet med FVIS Grundimplemen-

tation. 

För att även de fyra optionsregionera ska kunna vara delaktiga i det gemen-

samma förberedelsearbetet med leverantören krävs att avtalstecknandet med 

Cambio sker den 23 juni 2020. Om regionen beslutar att inte teckna avtal nu 

innebär det att regionen, med omedelbar verkan, inte längre ingår i Sussa-

samverkan och kan därmed inte nyttja de fördelar och den styrka som sam-

verkan innebär. Det är inte heller möjligt att ta del av de lösningar, modeller, 

integrationer och arbetssätt som utvecklas i Sussa-samverkan vilket i sin tur 

medför ökat risktagande och ökade kostnader för regionen. 

Omförhandlat avtal  
Ett omförhandlat avtal har tagits fram (bilaga 1 och 2) som innebär att samt-

liga nio regioner i Sussa-samverkan blir likvärdiga parter med ett tydligt fo-

kus på samarbete för en tidigarelagd leveransplan och införande i samtliga 

regioner.  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 17 JUNI 2020 

67 

 

FVIS består av ett kärnsystem och åtta specialområden med tillhörande 

driftstjänst samt gränssnitt mot nationella och regionala tjänster.  

 

Figur 1: Översiktsbild av strukturen i FVIS 

 
 

Vid omförhandlingen av avtalet tillfördes utökning av funktionaliteten inom 

kärnsystemet som ska leverans inom ramen för FVIS Grundimplementat-

ionsprojekt, två nya funktionsdelar som kommer levereras längre fram samt 

extra konsulttimmar i en gemensam timbank för samtliga nio regioner. 

 

Cambio använder underleverantören Evry Sweden AB och Evry India för 

följande tjänster: 

 Driftstjänst  

 Utveckling  

 Övriga konsulttjänster  

Avtalstid 
Avtalstiden är tio år från avtalsundertecknande och kan förlängas maximalt 

tre gånger med maximalt tre år per tillfälle. Det innebär att den maximala av-

talstiden är 19 år. 

Projektorganisation  
En projektorganisation kommer snarast efter beslut att etableras för att på-

börja arbetet med ett införande av FVIS i regionen enligt ny tidplan. 
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I tabellen nedan sammanfattas resursbehovet för implementationsprojektet 

inklusive löpande förvaltning i form av totala antalet årsarbetare samt fördel-

ning på antal deltagare.  

Tabell 3: Resursbehov, totalt antal årsarbetare (antal personer inom parentes) 

Implementationsprojekt 2020 2021 2022 2023 2024 

Förvaltning FVIS 
0(0) 0(0) 11(17) 11(17) 11(17

) 

Förvaltning nuvarande system 19(27) 15(20) 10(15) 4(10) 0(0) 

Anpassning teknisk miljö 4(12) 6(20) 8(30) 8(30) 0(0) 

Arkivering 0(0) 1,5(3) 1,5(3) 1,5(3) 1,5(3) 

Projektledning och administrat-
ion 

4(13) 8(13) 8(13) 8(13) 1(3) 

Sussa gemensamt arbete 9(28) 13(30) 13(30) 13(30) 0(0) 

Lokalt införande (vårdpersonal) 14(100) 30(145) 30(145) 30(145) 0 

Tidplan 
Ursprunglig tidplan innebar start av införande 2021 och planerad driftsätt-

ning 2025. Ny tidplan innebär start halvårsskiftet 2020, planerad driftsätt-

ning 2023, projektavslut 2024. 

Risker 
En riskanalys har genomförts där risker har analyserats utifrån sannolikhet 

och konsekvens. Den identifierade risken med högst riskvärde är resurskon-

flikter, vilket kan uppstå på grund av: 

 Andra organisationsförändringar samtidigt tar fokus och resurser.  

 Rådande situation i vårdverksamheten (covid-19 pandemin).  

 Parallella projekt kräver samma resurser. 

 Tid avsätts inte för resurser att arbeta i projektorganisationen. 

 Projektet prioriteras inte tillräckligt högt. 

Identifierade risker kommer att hanteras i samband med detaljplanering av 

projektet samt fortlöpande under projektets gång. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhet mellan kvinnor och 

män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag: 

Bilaga 1 Framtidens vårdinformationsstöd – Avtal köp med bilagor (Exklu-

sive sekretessbelagda bilagor A2, A3 och A5. Bilaga A7 och A8 har utgått) 

Bilaga 2 Framtidens vårdinformationsstöd – Avtal drift och underhåll med 

bilagor (Exklusive sekretessbelagd bilaga DU3. Bilaga DU6 skapas under 

projektet och DU9 har utgått) 
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Bilaga 3 PM - Införande Framtidens vårdinformationsstöd FVIS 

Bilaga 4 Inriktningsbeslut RS 200401 § 61 Framtidens vårdinformationsstöd, 

FVIS 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 131 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer  

Avdelningsdirektörer 
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§ 70 

Egenavgift vid serologisk provtagning 
avseende covid-19 

Dnr 894-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

 Införa en egenavgift om 200 kronor för serologisk provtagning avseende 

covid-19 utifrån Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) rekommen-

dation. Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfri-

het, det vill säga hälso-och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, 

brukare i särskilt boende och hemtjänst. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten ser positivt på möjligheten att erbjuda serologisk provtag-

ning för norrbottningarna. Det ger oss möjlighet att veta hur smittsprid-

ningen ser ut i länet samtidigt som det ger medborgarna kännedom om de 

har haft sjukdomen och därmed utvecklat antikroppar mot covid-19.  

Sammanfattning 
SKR föreslår i en rekommendation till regionerna att en egenavgift på 200 kr 

tas ut för serologisk provtagning vid covid-19. Bred serologisk testning nytt-

jas för att kartlägga smittspridningen i landet och därmed utgöra kunskaps-

grund för beslut avseende åtgärder för att hantera utbrottet. Serologisk test-

ning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av perso-

nal och brukare, till exempel inom äldreomsorgen. 

Regionstyrelsen har 2020-06-17 § 132 föreslagit fullmäktige besluta att In-

föra en egenavgift om 200 kronor för serologisk provtagning avseende co-

vid-19 utifrån Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) rekommendation. 

Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfrihet, det vill 

säga hälso-och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt 

boende och hemtjänst.   

 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår en ändring om att provtagningen ska vara av-

giftsfri för alla.  

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring av meningen ”Avgiften ska inte tas 

ut för personer som omfattas av avgiftsfrihet, det vill säga hälso-och sjuk-

vårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hem-

tjänst ” till ”Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfri-

het, det vill säga hälso-och sjukvårdspersonal, personal och enskilda inom 

hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och 

LSS samt av Socialstyrelsen identifierade riskgrupper”. 
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Linda Jonsson (V) stödjer Glenn Berggårds båda ändringar.  

Anders Öberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag om egenavgift på 

200 kr.  

Anders Öberg (S) stödjer Glenn Berggårds andra ändring.  

Kenneth Backgård (SJVP), Marianne Sandström (SD) och Linda Frohm (M) 

föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag avseende avgiftsnivå mot Glenn 

Berggårds förslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag avseende återstående beslutstext 

mot Glenn Berggårds förslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrel-

sens förslag.  

Ärendet 
SKR och regeringen har i juni 2020 tecknat en överenskommelse om ökad 

nationell testning för covid-19. Överenskommelsen omfattar totalt 1,2 mil-

jarder kronor samt utöver det även löpande ersättning per taget prov för så-

väl PCR som visar på aktiv infektion (virustest) som serologisk testning som 

kan visa på om en person nyligen haft en infektion (antikroppstest).  

Överenskommelsen gäller 1 juni 2020 - 31 december 2020. Syftet är att ge-

nom en ökad ändamålsenlig och långsiktigt hållbar testning kunna minska 

smittspridning samt begränsa smittans effekter.  

Enligt överenskommelsen ska serologisk testning vara avgiftsfri för hälso-

och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och 

hemtjänst samt att serologisk testning ska erbjudas övrig befolkning mot er-

läggande av en egenavgift. SKR rekommenderar regionerna att införa en 

egenavgift för serologiska tester motsvarande en nivå av 200 kronor.  

Serologisk provtagning av enskilda är inte att betrakta som en åtgärd som in-

går i det ordinarie sjukvårdsuppdraget och anses därmed inte som kvalifice-

rad hälso-och sjukvård. Avgiften ingår i och med det inte i högkostnadsskyd-

det.  

Ekonomiska konsekvenser 

Staten kommer enligt överenskommelsen med SKR att tillföra regionen 750 

kr per test och egenavgiften uppgår till 200 kronor. Detta ger Region Norr-

botten en intäkt om 950 kronor per test. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-17 § 132 

Överenskommelse mellan SKR och regeringen om ökad nationell testning 

för covid-19 https://skr.se/down-

load/18.5f9ccdfe1729d8c308a1d802/1591878944056/Overenskom-

melse_mellan-SKR-och-regeringen-om%20testning-nationell-satsning-

2020.pdf 

https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1d802/1591878944056/Overenskommelse_mellan-SKR-och-regeringen-om%20testning-nationell-satsning-2020.pdf
https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1d802/1591878944056/Overenskommelse_mellan-SKR-och-regeringen-om%20testning-nationell-satsning-2020.pdf
https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1d802/1591878944056/Overenskommelse_mellan-SKR-och-regeringen-om%20testning-nationell-satsning-2020.pdf
https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1d802/1591878944056/Overenskommelse_mellan-SKR-och-regeringen-om%20testning-nationell-satsning-2020.pdf
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Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende 

covid-19 https://skr.se/down-

load/18.5f9ccdfe1729d8c308a1e3ee/1591881559570/Rekommendation-om-

gemensam-egenavgift-vid-serologisk-testning-2020.pdf 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

  

https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1e3ee/1591881559570/Rekommendation-om-gemensam-egenavgift-vid-serologisk-testning-2020.pdf
https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1e3ee/1591881559570/Rekommendation-om-gemensam-egenavgift-vid-serologisk-testning-2020.pdf
https://skr.se/download/18.5f9ccdfe1729d8c308a1e3ee/1591881559570/Rekommendation-om-gemensam-egenavgift-vid-serologisk-testning-2020.pdf
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§ 71 

Avsägelser av uppdrag 
 Denise Magnusson (-) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfull-

mäktige. Länsstyrelsen har utsett Leslie Bailey (SD) till ny ersättare. 

 Patrik Åman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäk-

tige. Länsstyrelsen har ännu inte utsett ny ledamot och ersättare  
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§ 72 

Övriga val 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valutskottets förslag.  

Ärendet 
Valutskottet har 2020-06-17 föreslagit nedan angivna personer att utses till 

respektive uppdrag: 

Valet avser Tjänstgörings- 
Period 

Förslag 

Ersättare i patientnämnden  
Efter Patrik Åman (S) 

2020-06-17 – 
2023-12-31 

Ersättare 

Anders Burman 

Adakvägen 9 

930 91 Slagnäs 

   

Ersättare i uppdragsberedningen  
Efter Patrik Åman (S) 

2020-06-17 – 
2023-12-31 

Ersättare 

Vakant (S) 

   

Nämndeman i förvaltningsrätten i Luleå 
Efter Madeleine Morin (SJVP) 

2020-06-17 – 
2023-12-31 

Nämndeman 

Anne Stridsman 

Norra byavägen 42 
Box 56 

980 63 Kangos 

Nämndeman i förvaltningsrätten i Luleå 
Efter Viktor Hedqvist (M) 

2020-06-17 – 
2023-12-31 

Nämndeman 

Vakant (M) 
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§ 73 

Interpellations- och frågesvar 
 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar interpellation 8-2020 om finansiering av 

tågtrafik Luleå-Boden (Marianne Sandström, SD) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 9-2020 om bemanning, arbets-

miljö och patientsäkerhet vid Haparanda hälsocentral (Marianne Sand-

ström, SD) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 10-2020 om lokaler för vux-

enpsykiatri i Haparanda (Bengt Westman, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar fråga 4-2020 om tillgång till ambu-

lanser i Kiruna under sommaren 2020 (Jan Sydberg, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar fråga 5-2020 om hanteringen av Co-

vid-19-pandemin (Anders Öberg, S) 
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§ 74 

Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 18:58. 


