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§ 92 

Strategisk plan 2020-2022 – nya 
planeringsförutsättningar pga. Covid-
19 
Dnr 799-2020 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra till regionstyrelsen, 

regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden att till regionstyrelsens 

sammanträde i september redovisa hur pandemin har påverkat förutsättning-

arna för fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-

2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och stra-

tegisk plan. 

Reservationer 

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.  

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 

därför 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. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår regionstyrelsen besluta att snarast upprätta revi-

derad budget och överlämna den till regionfullmäktige för fastställande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

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

strategiska planen för perioden 2020-2022. Utöver Hälsa och vård 2035 och 

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-
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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 

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

fullmäktige fastställda uppdragen med full kraft. Såväl ambitioner som tids-

planer för dessa kan behöva revideras. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionstyrelsen 

Regionala utvecklingsnämnden 

Patientnämnden 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

Verksamhetsdirektör 

  


