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§ 75 

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

manträdet öppnat kl. 10:04 den 28 oktober 2020. Sammanträdet hålls i Kul-

turens hus, Luleå. 
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§ 76 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: 

 

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Doris Messner  

Johnny Åström  

Berit Vesterlund Dan Ankarholm 

Anders Sundström  

Margareta Henricsson  

Ann-Christin Åström  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Erika Sjöö  

Mats Bodmark Bo Ek 

Jörgen Afvander  

Staffan Eriksson Anders Rönnqvist 

Anna Scott  

Terese Falk Carolin  

Stig Nordqvist  

Martin Åström  

Tomas Vedestig  

Heli Valjus Helin Margareta Dahlén 

Sead Maglic  

Ann-Sofie Henriksson Sören Sidér 

Maire Nyström Lena Hedman 

Anne Stridsman  

Roland Dahlqvist William Torikka 

Malin Markström Christer Bergdahl 

Dick Vånsjö Nicklas Johansson 

Monika Karlsson  

 

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Anders Öberg  

Elisabeth Lindberg  

Johannes Sundelin  

Helena Öhlund  

Lennart Åström  

Bente Moen Åkerholm Camilla Mattila 

Bengt Westman  

Ia Uvberg  
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Daniel Persson  

Anita Gustavsson  

Jan Sydberg  

Eivor Olofsson  

Sven Holmqvist  

Carina Strömbäck  

Lennart Thörnlund  

Eivy Blomdahl  Gerd Siverhall 

Ann Kristin Nilsson Lennart Holm 

Ann-Sofie Isaksson  

Peter Sköld Birgitta Siljelöv 

Maivor Johansson  

Anders Burman  

Anna-Carin Aaro  

Thor Viklud  

 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 
Ledamot Ersätter 

Linda Frohm  

Anders Josefsson  

Monika Hedström  

Marina Eriksson Henrik Wiström 

Daniel Bergman Roland Nordin 

Birgit Meier Thunborg  

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Katarina Burman Conny Sundkvist 

Erik Gräs Elisabeth Bramfeldt 

Maria Holmquist  

Christina Snell-Lumio  

Linda Jonsson  

 

Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Marianne Sandström  

Lage Hortlund  

Paula Palmqvist  

Kristina Karlsson Per Göransson 

Susanne Ström  
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Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig vid sammanträdet: 

 
  

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Nils-Olov Lindfors  

Sarah Karlsson  

Kristina Bäckström Kurt-Åke Andersson 

Majvor Sjölund  

Ej tjänstgörande ersättare 

Parti Ersättare 

(SJVP)  Niclas Sjöö 

 Göte Eriksson 

 Alice Videkull 

 Birgitta Pounu 

 Sandra Pettersson 

 Yvonne Kangas 

 Bengt-Åke Strand 

  

(S)  Erik Söderlund 

 Jonas Vikström 

 Mats Abrahamsson 

  

(M)  Nihad Zara 

 Anita Sköld 

  

(V)  Gunnel Sandlund 

 Kati Jääskeläinen 

  

(SD)  Ilkka Isaksson 
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§ 77 

Val av två protokolljusterare 
Ledamöterna Ia Uvberg (S) och Majvor Sjölund (C) utses till att jämte ord-

föranden justera protokollet. 

 

Justeringen äger rum den 2 november 2020 kl. 15:00 i Regionhuset. 
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§ 78 

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

punkter samt utdelning av näringslivs- och miljöpriser.  
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§ 79 

Anmälan om motioner och 
interpellationer   

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionerna och interpellationerna får ställas.  

Inkomna motioner: 

 Motion 12-2020 om närvarorätt vid patientnämndens sammanträden (Ma-

rianne Sandström, SD) 

 Motion 13-2020 om förenklad process med receptförnyelse (Anna-Carin 

Aaro S, Carina Strömbäck S, Johannes Sundelin S)  

 Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare (Marianne Sandström, 

SD) 

 Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbot-

ten (Marianne Sandström, SD) 

 Motion 16-2020 om klimatnödläget (Glenn Berggård, V) 

Inkomna interpellationer: 

Vid regionfullmäktige 2020-06-17 anmäldes följande interpellationer: 

 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, 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) 

Följande interpellationer anmäls vid sammanträdet: 

 Interpellation 18-2020 om hjälpmedel till alla barn (Linda Jonsson, V) 

 Interpellation 19-2020 om regional naturresursavgift (Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 20-2020 om offentliga webbplatser tillgängliga för alla 

(Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 21-2020 om information om Covid-19 på nationella mino-

ritetsspråk (Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 22-2020 om AT-läkarnas rankning av länets sjukhus 

(Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 23-2020 om vården för de som drabbats av Skellefteåsju-

kan (Maria Holmquist, V)  
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§ 80 

Delårsrapport Region Norrbotten, 
augusti 2020 

Dnr 1326-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport Region Norrbotten 

per augusti 2020.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen konstaterar med tillfredställelse att regionen bedöms uppnå 

det finansiella målet på årsbasis. Nettokostnadsökningen hålls på en låg nivå 

och verksamheten redovisar positiva resultat både jämfört med tidigare år 

och i förhållande till budget.  Coronapandemin påverkar regionens verksam-

heter vilket tydligt framgår i måluppfyllelsen av de strategiska målen dessu-

tom finns framtida kostnader för ett uppdämt vårdbehov.  

Sammanfattning 
Coronapandemin påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Co-

vid-verksamheter har byggts upp och omprioritering gjorts av planerad vård 

och annan verksamhet, vilket lett till undanträngd vård och nya vårdbehov 

som regionen behöver hantera i år och åren framöver.  

Kostnader och förlorade intäkter till och med augusti till följd av covid-19 är 

385 mnkr. Regionen har ansökt om ersättning för merkostnader på 242 mnkr 

för perioden mars-juli. Socialstyrelsen kommer att besluta om ersättning un-

der oktober/november. Regionen lämnar in ansökan för perioden augusti no-

vember den 30 november. Ersättningen är inte medtagen resultatet per augusti 

och inte heller i prognosen. 

Regering och riksdag har beslutat om olika åtgärder för att lindra effekterna 

av coronapandemin för regioner, kommuner, företag och privatpersoner. I 

prognosen per augusti är medräknat 255 mnkr som är Region Norrbottens an-

del av beslutade medel för 2020 på 10,5 miljarder till regionerna. Dessutom 

har regionen erhållit 33 mnkr avseende kompensation för sjuklönekostnader. 

Pandemin har medfört att divisionerna inte har kunnat jobba med omställ-

ningen enligt plan. Till och med augusti har 153 mnkr av planerade 231 mnkr 

effektuerats.  

Resultatet per augusti är 347 mnkr och förklaras med ett positivt resultat för 

verksamheten på 602 mnkr och ett negativt finansnetto med 255 mnkr. Det 

negativa finansnettot beror på att pensionsportföljen minskat i värde med 193 

mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coro-

napandemin.  

Prognosen för årets resultat är 371 mnkr vilket 68 mnkr sämre än budget.  

De 20 strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helå-

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

av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal. En samlad 

bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i be-

dömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna 

(coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning.  
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Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 167 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna delårsrapport Region Norrbotten per augusti 2020. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJPV), Anders Öberg (S), Lage Hortlund (SD), Ann-Sofie 

Isaksson (S), Elisabeth Lindberg (S), Johannes Sundelin (S), Glenn Berggård 

(V), Marianne Sandström (SD), Nils-Olov Lindfors (C) och Linda Frohm (M) 

föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 

Ekonomiskt delårsresultat per augusti 

Periodens resultat är ett överskott med 347 mnkr. Under perioden har region-

ens nettokostnader för att bedriva verksamheterna varit 602 mnkr lägre än vad 

skatter, generella statsbidrag och utjämning ger. Förklaringar är låg nettokost-

nadsutveckling, tillfälligt höjda statsbidrag hänförligt till coronapandemin 

samt den nya kostnadsutjämningen. 

Verksamhetens nettokostnader är 1,5 procent lägre än föregående år och beror 

på den påbörjade omställningen men också på kraftigt neddragen planerad 

verksamhet för att anpassa till covid-verksamhet. Jämfört med budget är verk-

samhetens nettokostnader 206 mnkr lägre. 

Periodens resultat är påverkat av ett negativt finansnetto med 255 mnkr och 

beror på att pensionsportföljens värde kraftigt minskade under februari och 

mars och har ännu inte helt återhämtat sig. Orealiserade värdeuppgångar/ned-

gångar i pensionsportföljen justeras i balanskravsresultatet och periodens ba-

lanskravsresultat uppgår efter justering till 551 mnkr. 

Verksamheterna (divisionerna och regiongemensamt) redovisar ett positivt 

periodresultat med 178 mnkr vilket är 162 mnkr bättre än budget och en för-

bättring med 308 mnkr jämfört med föregående år. Alla divisioner förutom 

folktandvården förbättrar sina resultat. Regiongemensamma verksamheter re-

dovisar en positiv avvikelse mot budget med 195 mnkr. De ekonomiska ef-

fekterna av omställningsarbetet under året är 153 mnkr till och med augusti.  

Balanskravsresultat i förhållande till skatter, generella statsbidrag och utjäm-

ning är 7,2 procent vilket innebär att det finansiella målet (1 procent) nås för 

perioden.  

Ekonomisk årsprognos  

Prognoserna för framför allt hälso-och sjukvårdsdivisionerna är till väsentlig 

del påverkad av covid-19-verksamhetens omfattning. Prognosen baseras på 

det ”hoppfulla scenariot” om en stabilt låg nivå med covid-patienter i sjukhus-

vård under resten av året och att verksamheterna succesivt öppnar upp med 

sikte på återgång till normal verksamhet sista kvartalet. Om en andra covid-

19-våg uppstår under hösten är risken stor att prognoserna inte kan hållas. 

Årsprognosen pekar på ett resultat på 371 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen 

prognosticeras bli 1,5 procent jämfört med budgeterade 3,3 procent vilket 

motsvarar 153 mnkr i lägre nettokostnader. Skatteintäkter, generella statsbi-

drag och utjämning bedöms öka med 6,7 procent vilket är högre än de budge-

terade 4,5 procent och motsvarar 189 mnkr i högre intäkter. Det innebär att 
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prognosen för verksamhetens resultat är 657 mnkr vilket är 341 mnkr bättre 

än budget och 447 mnkr bättre än föregående år.  

Pensionsportföljens utveckling är beroende av finansmarknadernas utveckl-

ing. I prognosen bedöms pensionsportföljens marknadsvärde vara oförändrad 

jämfört med augusti. Det innebär ett negativt finansnetto med 286 mnkr vilket 

är 410 mnkr sämre än budget.  

Sammantaget innebär verksamhetens resultat 657 mnkr och finansnettot – 286 

mnkr att periodens prognosticerade resultat blir 371 mnkr vilket är 68 mnkr 

sämre än budget. 

Balanskravsresultatet efter justering för orealiserad värdeförändring i portföl-

jen prognosticeras till 575 mnkr.  

Efter att delårsrapporten färdigställts publicerade Sveriges kommuner och 

regioner (SKR), den 1 oktober en ny skatteunderlagsprognos med lägre skat-

teunderlagstillväxt vilket innebär 29 mnkr lägre prognosticerade intäkter. 

Dessa är inte beaktade i delårsrapportens prognosticerade resultat.  

Verksamheternas (divisionerna och regiongemensamt) årsprognoser pekar 

på ett överskott på 110 mnkr. Division Länssjukvård, Division Service och 

Division Länsteknik prognosticeras uppnå ett bättre resultat än budget. När-

sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott med 141 mnkr men förbättrar 

resultaten jämfört med 2019. Folktandvården har negativt resultat till följd 

av brist på tandläkare och uteblivna intäkter på grund av covid-19. Årspro-

gnosen för regiongemensamma verksamheter visar ett resultat på 249 mnkr 

bättre än budget. Årsprognosen för finansförvaltningen är 227 mnkr bättre än 

budget. 

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 två 

av de 20 strategiska målen helt har uppnåtts och 18 har delvis uppnåtts. En 

sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verk-

samhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten med hänsyn till 

omständigheterna (coronapandemin)har en delvis god ekonomisk hushåll-

ning. Det finansiella resultatmålet, att balanskravsresultatet ska uppgå till en 

(1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning, uppnås med god marginal. 

Samhälle 

Hållbart nyttjande av resurser 

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

Flera satsningar görs som bidrar till en hållbar näringslivsutveckling samti-

digt som Norrbotten har goda förutsättningar att komma väl ut i det nya EU-

programmet för en rättvis omställning där den svenska stålindustrins värde-

kedja är prioriterad. Insatser har initierat under perioden för att möta det 

ökade antalet varsel och arbetslöshet till följd av coronapandemin. 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. 

Besöksnäringen har påverkats hårt av pandemin. Åtgärder har genomförts 
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för att mildra effekterna. Basindustrin och dess underleverantörer har inte 

påverkats i samma utsträckning. Arbetet med en överenskommelse med ci-

vilsamhället fortlöper. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

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. 

Länsungdomsrådets arbete med att öka antalet deltagare, stärka nätverket 

och öka fokus på kulturfrågor har stannat av till följd av pandemin. Under 

perioden har insatser gjorts inom området kompetensförsörjning med utbild-

ningsmöjlighet för att möta upp situationen med ökat antal varsel och arbets-

lösa. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Tydligt regionalt ledarskap 

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

Pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller skjutits på fram-

tiden. Det är svårare att arrangera seminarier och möten där frågorna kan dis-

kuteras med beslutsfattare. Nya metoder som podd och webbaserade semi-

nariet prövas som metoder för att bidra med kunskap om länets förutsätt-

ningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas allt 

mer och det blir ett lärande. 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 

påverkas inte av pandemin. Tillgängligheten avseende flyg till och från 

Norrbotten har stärkts något i slutet av perioden. Kollektivtrafiken påverkas 

negativt av färre resenärer och att antalet tågturer reducerats. Vid årets slut 

bedöms målet vara delvis uppnått. 

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. 

Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat 

norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020. 

Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det 

digitala utbudet ökade under den senare delen av våren. Regionens kultur-

verksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa sig för att 

hitta alternativa vägar till publiken och besökarna. Vid årets slut bedöms må-

let vara delvis uppnått. 

Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa  

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått.  

Stödformerna för att förebygga ohälsa samt främja jämlik och jämställd 

hälsa har påverkats av pandemin i olika grad vilket inneburit att man fått 

hitta nya vägar för genomförandet Målet för deltagande i hälsosamtalen ser 

inte ut att bli uppfyllt till årsskiftet, främst beroende på att hälsocentralerna 

har fått omprioritera sin verksamhet. Andra stöd såsom utbildningarna i 

MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa) lämpar sig inte i digital form, men 

utbildningarna har anpassats efter riktlinjer för covid-19 och genomförs som 

planerat fast med färre deltagare. Vid årets slut bedöms målet vara delvis 

uppnått. 
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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 har ökat något jämfört med föregå-

ende tertial och uppnår inte målet, men är bättre än föregående år. Andelen 

utskrivningsklara patienter på sjukhus har minskat något jämfört med första 

tertialen men är fortsatt på en högre nivå än tidigare år. Det är främst relate-

rat till en minskning av antalet vårdtillfällen under coronapandemin. Dock 

har antalet dagar då utskrivningsklara patienter är kvar på sjukhus fortsatt att 

minska. Andelen patienter inom palliativ vård som har en dokumenterad be-

handlingsstrategi uppnår årets mål.  

De omfattande åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin har under 

andra tertialen fortsatt haft en stor påverkan på tillgängligheten till hälso- 

och sjukvården. Väntetiderna till läkarbesök och åtgärd inom specialiserad 

vård har ökat sen första tertialen. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har 

dock väntetiderna minskat jämfört med samma tidpunkt föregående år. För 

medicinsk bedömning inom tre dagar är resultatet bättre jämfört med föregå-

ende år. Telefontillgängligheten för hälsocentralerna har försämrats, dock 

har lanseringen av regionens digitala vårdchatt, Digitalen, bidragit till en för-

bättrad tillgänglighet vid första kontakt med vården. Även Folktandvårdens 

verksamhet har en omfattande påverkan av coronapandemin och når inte må-

let 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. Coronapandemin har skyndat på den digitala utveckl-

ingen. Hittills i år har vi sett en stor ökning av användningen av digitala 

tjänster i Norrbotten. Antalet inloggningar på 1177.se har ökat med 50 pro-

cent jämfört med i fjol. Dessutom utförs nästan dubbelt så många vårdbesök 

digitalt, via antingen video eller telefon. Även nya arbetssätt har snabbt eta-

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

på grund av coronapandemin. I februari lanserades Digitalen som är region-

ens nya digitala chatt för vårdärenden. Tjänsten har tagits emot mycket väl 

och hittills har 7 200 ärenden hanterats av sjuksköterskor och läkare. Snittbe-

tyget från patienterna ligger fortsatt högt på 4,8 på en femgradig skala.  

Under tertial två har takten ökats ytterligare när det gäller digitala återbesök 

då en ny lösning för patientmöten direkt i mobilen har pilottestats. Om pilo-

ten faller ut väl så kommer denna lösning att breddinföras under 2021. 

 

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. Coronapandemin bedöms inte ha någon betydande inver-

kan på måluppfyllelsen. Andelen vårdskador har minskat och uppnår målet 

för året. Även tillämpningen av läkemedelsberättelser för patienter 75 år el-

ler äldre uppnår målet för både män och kvinnor. Andelen läkemedelsge-

nomgångar kräver större förbättringar för att nå målet. Ledtiderna för vård-

förlopp inom cancervården har förbättrats jämfört med första tertialen men 
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är lägre än föregående år och bedöms inte nå årets mål. Förskrivning av anti-

biotika har minska betydligt under andra tertialen och årsmålet uppnås nu för 

första gången. Andelen patienter i riskgrupper som har fått fråga om lev-

nadsvanor uppnår delvis målen inom tre av fyra sjukdomsområden. Jämfört 

med första tertialen är resultaten relativt oförändrade men viss förbättring 

har skett inom områdena ischemisk hjärtsjukdom/TIA/stroke samt schizo-

freni/vanförställningssyndrom. Målen för året bedöms vara nåbara inom två 

av fyra sjukdomsområden. 

Nöjda och delaktiga patienter och invånare  

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

let bedöms inte kunna nås i sin helhet under året utifrån den negativa påver-

kan som coronapandemin har samt att en ökande trend ses för antalet ären-

den till patientnämnden inom kommunikationsområdet. Andelen samord-

nade individuella planer där den enskilde deltagit vid upprättandet av planen 

har förbättrats något jämfört med första tertialet. Antalet ärenden till patient-

nämnden inom kategorin kommunikation är relativt oförändrat jämfört med 

första tertialet, men har ökat jämfört med föregående år. Inga medborgar-

kaféer har arrangerats till följd av coronapandemin. 

En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet 

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

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

vid-19 pandemin och denna paus har fortsatt under hela tertial 2. Dock löper 

arbetet enligt handlingsplanen för digitaliseringsstrategin på enligt plan med 

några få undantag. Digitaliseringen har blivit 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 

tjänstepersonnivå och åtgärder utformats. Den samlade bedömningen av 

måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Regionala utvecklingsnämn-

dens initiativet att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och 

förutsättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudan-

den till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då åtgärder utfor-

mats. Under perioden har två centrala samråd genomförts och insatser ska 

göras för att utveckla dem ytterligare. Vid årets slut bedöms målet vara del-

vis uppnått. 

Medarbetare 

Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör  

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

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

ionen ska nå målet i sin helhet. Pandemin har under perioden haft fortsatt 

stor påverkan på regionens verksamheter och resulterat i omfattande omprio-

riteringar och verksamhetsförändringar. Semestervikarier har tagits in tidi-

gare än normalt och extratiden har ökat. Beroende på omfattningen på pan-

demin framöver förväntas dessa effekter att kvarstå helt eller delvis öka. Vid 

årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Tydlig ledning och styrning  

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

kommande period kommer omställningsarbetet att intensifieras och det är 

viktigt att cheferna kan få stöd i sitt chef- och ledarskap samt möjlighet till 

reflektion och återhämtning efter det intensiva arbetet under pandemin. Vid 

årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

 

Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande  

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

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. För att hantera det fortsatta arbetet med pandemin, samt effekterna av 

omställningen under kommande period, krävs att medarbetarna får stöd och 

möjlighet till reflektion och återhämtning. Förväntan är att chefers och med-

arbetares ökade erfarenhet av förändringsarbete kommer gagna regionens 

fortsatta hantering av pandemin och omställningsarbetet. Vid årets slut be-

döms målet vara uppnått.   

 

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. 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 

God ekonomisk hushållning 

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

uppnåtts per augusti och bedöms även uppnås på årsbasis. Framgångsfaktorn 

för en god ekonomisk hushållning är att verksamheten är anpassad till den 

aktuella intäktsnivån. Regionen mäter måluppfyllelsen bland annat med 

hjälp av tre styrmått; finansiellt resultatmål 1 procent, verksamheternas eko-

nomi ska vara i balans med budget, regionens pensionsportfölj ska uppnå en 

konsolideringsgrad om 64 procent. Det finansiella resultatmålet; balans-

kravsresultat som är 1(en) procent av skatter, bidrag och utjämning, uppnås 

med god marginal per augusti (7,2 procent) och även enligt årsprognos för 

helåret (6,4 procent). Verksamheterna redovisar sammantaget en ekonomi i 

balans per augusti och prognostiseras även uppnå balans för helåret 2020. 

Hälso-och sjukvårdsdivisionerna prognostiserar fortfarande ett underskott 

för året, delvis hänförligt till att omställningsarbetet pausats under pågående 

pandemi och covid-verksamhet. Under hösten har omställningsarbetet åter-

upptagits. Den kraftiga turbulensen på finansmarknaderna under februari-

mars månad medförde att regionen minskade aktieandelen i pensionsportföl-

jen för att skydda värdet på portföljen från att understiga 85 procent av det 
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högsta värdet som portföljen har haft de senaste 24 månaderna. Finansmark-

naderna har stabiliserats och aktieandelen har successivt börjat viktas upp för 

att öka avkastningen och därigenom öka konsolideringsgraden. Per augusti 

är konsolideringsgraden 55 procent och målet 64 procent bedöms inte kunna 

uppnås under 2020. 

Ökade intäkter  

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

per augusti. Framgångsfaktorerna är bland annat framgångsrikt påverkansar-

bete, skapa förutsättningar för ökad befolkning, mobilisera externt utveckl-

ingskapital, rätt nivå på patient- och egenavgifter. Planerade åtgärder har ge-

nomförts eller pågår.  T ex har översyn av patient- och egenavgifterna utförts 

och regionfullmäktige har fattat beslut om nya avgifter att gälla från och med 

1 april 2020. Med anledning av kraftigt neddragen verksamhet på grund av 

omställning till covid-verksamhet så har intäkterna minskat. Även på årsba-

sis bedöms intäkterna minska jämfört med föregående år. Bedömningen är 

att målet delvis uppnås för helår 2020. 

Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter 

Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppnåtts per augusti. Reg-

ionen har högre kostnader för att bedriva hälso-och sjukvård än jämförbara 

sjukhus i riket. Under flera år har produktiviteten minskat i somatisk vård och 

i psykiatrisk vård. Under 2019 började arbetet med att effektivisera processer 

och flöden i hälso- och sjukvården att ge ekonomisk effekt och produktiviteten 

förbättrades på samtliga sjukhus och skillnaden i kostnadsnivå jämfört med 

riket minskade. Målet för 2020 är att fortsätta minska skillnaderna mot riket 

och att öka produktiviteten. Kostnaderna har fortsatt att minska under 2020 

som en följd av den påbörjade omställningen men även av kraftigt neddragen 

planerad verksamhet, framför allt under andra kvartalet. Målet ökad produk-

tivitet nås under första kvartalet men inte under andra kvartalet. Prognosen för 

sista kvartalet är att normal verksamhet ska bedrivas under förutsättning att 

covid-verksamheten kan hållas på låg nivå. Pandemins effekter på vårdens 

produktivitet gör det är svårt att göra bedömning av hur målet kommer att 

uppnås för helåret.  

Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent 

Bedömningen är att målet delvis uppnåtts per augusti och bedöms även del-

vis uppnås för helåret 2020. Framgångsfaktorn är att de ekonomiska hand-

lingsplanerna genomförs och att andra kostnader inte ökar mer än planerat. 

Uppföljningen av divisionernas ekonomiska handlingsplaner visar att till och 

med augusti har 153 mnkr, 66 procent, effektuerats. Enligt årsprognosen be-

räknas 221 mnkr effektueras vilket motsvarar 59 procent hemtagning. Pro-

gnosen baseras på att verksamheterna kan bedriva normal verksamhet under 

sista kvartalet. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Beslutsunderlag: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 167 

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2020 

Bilaga till delårsrapport - Måluppfyllelse i perspektiv 
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Beslutet skickas till: 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 
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§ 81 

Regionala utvecklingsnämndens 
delårsrapport augusti 2020 

Dnr 1390-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna regionala utvecklingsnämndens de-

lårsrapport per augusti 2020. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Den förändrade situationen till följd av pandemin har påverkat även årets 

andra tertial. Särskilt besöksnäringen och kultursektorn. Förutom att det på-

verkar näringarna negativt så innebär det också ett minskat utbud av kultur 

till barn och unga. 

Nämndens arbete har varit betydelsefull för kommuner och aktörer under pe-

rioden. Verksamheterna har ställt om för att snabbt kunna svara mot den oro 

som finns inom särskilt besöksnäringen och kultursektorn. Genomförda in-

satser har varit betydelsefulla men räcker inte för att täcka upp. Insatser från 

nationell nivå krävs också.  

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

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

årets slut bedöms ett mål vara uppnått och resterande tio mål vara delvis 

uppnådda. 

Under perioden har regionen fortsatt med åtgärder för att lindra effekterna av 

pandemin. Besöksnäringen, restauranger och kulturområdet har drabbats 

hårdast. Länet gick in i pandemin med låg arbetslöshet och en utmanande si-

tuation avseende kompetensförsörjning. Arbetslösheten har ökat i länet men 

är lägre än riket. Insatser har gjorts under perioden för att minska effekterna 

och rusta näringslivet för en omstart.  

Dialogerna med kommunerna och andra aktörer samt regionens kraftfulla 

verktyg har haft avgörande betydelse här. Nationella myndigheter och även 

EU har möjliggjort ett flexibelt användande av befintligt regelverk vilket gett 

snabba och riktade satsningar. 

Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat 

norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020. 

Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det 

digitala utbudet ökade under den senare delen av våren och sommaren. Reg-

ionens kulturverksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa 

sig för att hitta alternativa vägar till publiken och besökarna.   

Arbetet med att formulera de nya EU-programmen fortgår och bidrar till att 

säkerställa externt utvecklingskapital till Norrbotten. EU:s långtidsbudget 

beslutades i juli och därmed påbörjas arbetet med programmens budgetar. 

Det finns fortfarande en rad oklarheter kring det nya programmet för en rätt-

vis omställning, där den svenska stålindustrins värdekedja i Norrbotten och 

Västerbotten är prioriterad.  
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Påverkansarbetet ställs fortfarande på prov då mötesplatser/forum etc ställts 

in men också för att nationella beslut aviserats med stora effekter och konse-

kvenser för Norrbotten. Det finns en risk att nationella beslutsprocesser inte 

är lika öppna och transparenta som tidigare. 

De ekonomiska effekterna är störst inom kollektivtrafiken som har en svår-

hanterbar situation. Stödpaket till kollektivtrafiken som aviserades i början 

av maj på 3 miljarder kronor har inte än fördelats. Det är i dagsläget okänt 

hur det ska fördelas mellan regioner och trafikslag. Andra effekter är att de 

medel som regionen hanterar till projekt och företagsstöd är hårt belastade. 

Det är av vikt att under hösten följa om det skett någon undanträngning av 

strategiska satsningar till förmån för mer akuta insatser. 

Regionala utvecklingsnämnden har ett överskott om 8 miljoner kronor per 

augusti. För årsprognosen per augusti är bedömningen att nämnden kommer 

göra ett underskott på ungefär 20 miljoner kronor. Orsaken är Länstrafikens 

bedömning att deras underskott för 2020 kommer att uppgå till 43 miljoner 

kronor. Vidare gör Länstrafiken bedömningen att ca 10 miljoner kronor av 

den nationella kompensationen kan tillfalla Länstrafiken. Utifrån det bedöms 

regionens andel av underskottet uppgå till ca 28 miljoner kronor. Nämndens 

resultat förbättras något av att kulturinstitutionerna bedöms generera ett 

överskott på ungefär 8 miljoner kronor. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-10-07 § 97 föreslagit fullmäktige 

godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2020. 

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 168 föreslagit fullmäktige godkänna reg-

ionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2020. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Thomas Vedestig (SJVP), Helena Öhlund (S), Lage Hortlund (SD) och Nils-

Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

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

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

årets slut bedöms ett mål vara uppnått och resterande tio mål vara delvis 

uppnådda. 

Samhälle  Medborgare  Verksamhet   Ekonomi 

Strategiska 

mål 

Styr-

mått 
  

Strategiska 

mål 

Styr-

mått 
  

Strategiska 

mål 

Styr-

mått 
  

  

Strategiska 

mål 

Styr-

mått 

Hållbart 

nyttjande av 

resurser 

  
  

Goda kom-

munikat-

ioner 

    

En välkom-

nande, 

nytän-

kande, håll-

bar och at-

traktiv 

verksamhet 

  

 

  

God ekono-

misk hus-

hållning 

 

  
          

  

          
 

Ökade intäk-

ter 

 

 
 

 

  
      

 

     Effektiv 

verksamhet i 

paritet med 
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Ett brett, 

starkt nä-

ringsliv och 

civilsamhälle 

 

Ett rikt och 

brett kultur-

liv 

rikssnittet i 

våra verk-

samheter 

  

 
  

 

  

  
  

  

Effektivisera 

verksamhet-

erna med en 

kostnads-

minskning 

på ca tio 

procent 

  

God livskva-

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. 

Flera satsningar görs som bidrar till en hållbar näringslivsutveckling samti-

digt som Norrbotten har goda förutsättningar att komma väl ut i det nya EU-

programmet för en rättvis omställning där den svenska stålindustrins värde-

kedja är prioriterad. Insatser har initierat under perioden för att möta det 

ökade antalet varsel och arbetslöshet till följd av coronapandemin.  

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. 

Besöksnäringen har påverkats hårt av pandemin. Åtgärder har genomförts 

för att mildra effekterna. Basindustrin och dess underleverantörer har inte 

påverkats i samma utsträckning. Arbetet med en överenskommelse med ci-

vilsamhället fortlöper. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

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. 

Länsungdomsrådets arbete med att öka antalet deltagare, stärka nätverket 

och öka fokus på kulturfrågor har stannat av till följd av pandemin. Under 

perioden har insatser gjorts inom området kompetensförsörjning med utbild-

ningsmöjlighet för att möta upp situationen med ökat antal varsel och arbets-

lösa. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Tydligt regionalt ledarskap  

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

Pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller skjutits på fram-
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tiden. Det är svårare att arrangera seminarier och möten där frågorna kan dis-

kuteras med beslutsfattare. Nya metoder som podd och webbaserade semi-

nariet prövas som metoder för att bidra med kunskap om länets förutsätt-

ningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas allt 

mer och det blir ett lärande. 

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 

påverkas inte av pandemin. Tillgängligheten avseende flyg till och från 

Norrbotten har stärkts något i slutet av perioden. Kollektivtrafiken påverkas 

negativt av färre resenärer och att antalet tågturer reducerats. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

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. 

Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat 

norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020. 

Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det 

digitala utbudet ökade under den senare delen av våren. Regionens kultur-

verksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa sig för att 

hitta alternativa vägar till publiken och besökarna.  

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

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 uppnått. 

Ekonomi 

God ekonomisk hushållning 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer att vara 

delvis uppnått. De egna verksamheterna genererar ett överskott. Den region-

ala kollektivtrafikmyndigheten som bedrivs som ett kommunalförbund och 

sköter kollektivtrafiken för sina medlemmar kommunerna och regionen har 

ekonomiska svårigheter på grund av minskat resande och intäkter. Det är 

fortfarande oklart hur den statliga pandeminersättningen till kollektivtrafik-

myndigheterna ska fördelas. Om pandemin fortsätter bedömer Länstrafiken 

att årets underskott kan bli ca 43 miljoner kronor. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

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 
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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 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. En jämförelse med de 

tre övriga norrlandsregionerna kommer att ske. Verksamheten ingår även i 

regionens stora genomlysning. 

Vid årets slut bedöms målet uppnått. 

Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på ca tio pro-
cent 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer att vara 

delvis uppnått. De planerade effektiviseringarna följer plan med undantag 

för kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten som redan in-

nan pandemin hade utmaningar. 

Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått. 

Ekonomisk redovisning 

Resultat per augusti 

Regionala utvecklingsnämndens resultat per augusti visar på ett överskott 

om 8 miljoner kronor. Överskottet är kopplat till kulturinstitutionerna. Från 

mitten av mars till och med augusti har Norrbottensmusiken ställt in eller 

flyttat fram 20 turnéer. Den lägre produktionstakten har medfört minskade 

kostnader i form av gager, resor, hotell med mera. Viss omställning har skett 

till digitala kanaler. Den publika delen vid Norrbottens museum har haft 

stängt drygt tre månader under våren vilket genererar ett överskott i verk-

samheten. Överskottet vid Regionbiblioteket, Norrbotten museum och Kul-

turfrämjande verksamhet beror till största delen på vakanser i verksamhet-

erna.  

Årsprognos 

Aprilprognosens bedömning var att höstens produktioner vid Norrbottens-

musiken skulle fortlöpa enligt plan. För augustiprognosen är bedömningen 

att verksamheten kommer ligga på samma nivå som innan sommaren. Detta 

gör att årsprognosen per augusti bedöms generera ett högre överskott än be-

dömningen per april.  

Länstrafiken gör bedömningen att underskottet för 2020 kommer att uppgå 

till 43 miljoner kronor. Vidare gör Länstrafiken bedömningen att ca 10 mil-

joner kronor av den nationella kompensationen kan tillfalla Länstrafiken. Ut-

ifrån det bedöms regionens andel av underskottet uppgå till ca 28 miljoner 

kronor.  

Detta ger bedömningen att nämnden kommer göra ett underskott på ungefär 

20 miljoner kronor. 

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.  

Årets budget för nya beslut uppgår till 162 miljoner kronor. Budgeten fast-

ställdes av regionala utvecklingsnämnden i januari 2020 och regleras av till-

delat länsanslag och bemyndiganderam som framgår av regeringsbeslutet för 

budgetåret 2020. 
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Söktrycket på projektmedlen har ökat kraftigt i slutet av perioden på grund 

av pandemin. Även företagsstöd upplever en ökad efterfrågan under senare 

delen av perioden. Fram till augusti har regionen betalat ut 93 miljoner kro-

nor. 

Beslutsunderlag: 

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2020 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-10-07 § 97 

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 168 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Notering: Therese Falk Carolin (SJVP) avbryter tjänstgöringen kl. 13:40 

och ersätts av Niclas Sjöö (SJVP). 
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§ 82 

Strategisk plan 2021-2023  
Dnr 411-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att bereda frågan om 

en reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022, 

samt att genomföra en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget 

för kollektivtrafiken i Norrbotten kvarstår. 

Reservationer 

Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M) och Nils-Olov Lindfors (C) re-

serverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen konstaterar att det finns stor osäkerhet och stora utmaningar 

både i dag och framöver. Den strategiska planen anger inriktningen för våra 

verksamheter för kommande år. Det görs med stor framtidstro. Planen kon-

staterar också att arbetet med omställningen för att nå budget i balans över 

tid måste intensifieras och att de strategiska målen skall genomsyra all verk-

samhet.  

Sammanfattning 
Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strate-

giska mål för regionen i planen. 

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård 

och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling. 

Sedan fullmäktige beslutade om finansplan 2020-2022 i februari 2020 har de 

ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med fi-

nansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. 

Detta beror främst på lägre pris och löneindex och lägre pensionskostnader 

och staten kompenserar regionerna med tillfälliga bidrag för att kompensera 

den låga skatteunderlagstillväxten på grund av lågkonjunktur förstärkt av ef-

fekter av pandemin. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-10-07 § 103 beslutat tillstyrka för-

slag till strategisk plan 2021-2023 och att föreslå fullmäktige tillfälligt utöka 

regionala utvecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen 2 862 

mnkr år 2021, 5 724 mnkr år 2022 och 2 862 mnkr år 2023 för infrastruktur. 

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 169 föreslagit fullmäktige besluta att anta 

strategisk plan 2021-2023 med justering av att tillfälligt utöka regionala ut-

vecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen 2 862 mnkr år 

2021, 5 724 mnkr år 2022 och 2 862 mnkr år 2023 för infrastruktur. 

Regionfullmäktiges presidium har berett frågan om regionrevisionens budget 

och föreslagit fullmäktige fastställa budget för regionrevisionen till 

6 667 400 kr för år 2021. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M) och Nils-Olov Lindfors (C) fö-

reslår bifalla regionstyrelsens förslag.  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 28-29 OKTOBER 2020 

27 

 

Anders Öberg (S) och Carina Strömbäck (S) föreslår i första hand bifalla so-

cialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023 och i andra hand en 

ändring i regionstyrelsens förslag om att istället för föreslagen ramminskning 

till kollektivtrafiken tillföra 30 mnkr till kollektivtrafiken. 

Johannes Sundelin (S) och Helena Öhlund (S) föreslår avslå regionstyrelsens 

förslag och i övrigt bifalla Anders Öbergs första- och andrahandsförslag.  

Lennart Åström (S) föreslår avslå regionstyrelsens förslag och bifalla social-

demokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023. 

Glenn Berggård (V) och Linda Jonsson (V) föreslår avslå regionstyrelsens 

förslag och bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023, med 

tillägg av följande punkter:  

 Kollektivtrafik +50 Mkr 

 Nej till minskning av kulturbudgeten 

 Nej till extrapengar till de privata HC 

 Ja till alla ansökningar om inrättande av filialer och servicepunkter  

 Återställ vårdavgifterna. 

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla sverigedemokraternas förslag till 

strategisk plan 2021-2023.  

Anders Öberg (S) föreslår i tredje hand återremittera ärendet för att bereda 

frågan OM en reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 

och 2022, samt att genomföra en konsekvensanalys om förslaget av en mins-

kad budget för kollektivtrafiken i Norrbotten kvarstår.  

Glenn Berggård (V) stödjer Anders Öbergs förslag om återremiss.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Öbergs förslag om återremiss under proposition 

och finner att fullmäktige avslår förslaget.  

Omröstning begärs och genomförs, där en ja-röst innebär att ärendet avgörs 

idag och en nej-röst innebär bifalla förslaget om återremiss.  

Efter genomförd omröstning konstaterar ordföranden att 42 ja-röster och 29 

nej-röster lämnats och att fullmäktige därmed beslutat återremittera ärendet.  

Omröstningsresultat 

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Kenneth Backgård  J    

Doris Messner  J    

Johnny Åström  J    

Berit Vesterlund Dan Ankarholm J    

Anders Sundström  J    

Margareta Henricsson  J    

Ann-Christin Åström  J    

Lennart Ojanlatva  J    

Anders Bohm  J    

Erika Sjöö  J    

Mats Bodmark Bo Ek J    

Jörgen Afvander  J    
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Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Staffan Eriksson Anders Rönnqvist J    

Anna Scott  J    

Terese Falk Carolin  J    

Stig Nordqvist  J    

Martin Åström  J    

Tomas Vedestig  J    

Heli Valjus Helin Margareta Dahlén J    

Sead Maglic  J    

Ann-Sofie Henriksson Sören Sidér J    

Maire Nyström Lena Hedman J    

Anne Stridsman  J    

Roland Dahlqvist William Torikka J    

Malin Markström Christer Bergdahl J    

Dick Vånsjö Nicklas Johansson J    

Monika Karlsson  J    

 

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Anders Öberg   N   

Elisabeth Lindberg   N   

Johannes Sundelin   N   

Helena Öhlund   N   

Lennart Åström   N   

Bente Moen Åkerholm Camilla Mattila  N   

Bengt Westman   N   

Ia Uvberg   N   

Daniel Persson   N   

Anita Gustavsson Måste gå kl 18.00  N   

Jan Sydberg   N   

Eivor Olofsson   N   

Sven Holmqvist   N   

Carina Strömbäck   N   

Lennart Thörnlund   N   

Eivy Blomdahl  Gerd Siverhall  N   

Ann Kristin Nilsson Lennart Holm  N   

Ann-Sofie Isaksson   N   

Peter Sköld Birgitta Siljelöv  N   

Maivor Johansson   N   

Anders Burman   N   

Anna-Carin Aaro   N   

Thor Viklund   N   
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Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Linda Frohm  J    

Anders Josefsson  J    

Monika Hedström  J    

Marina Eriksson Henrik Wiström J    

Daniel Bergman Roland Nordin J    

Birgit Meier Thunborg  J    

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Glenn Berggård   N   

Katarina Burman Conny Sundkvist  N   

Erik Gräs Elisabeth Bramfeldt  N   

Maria Holmquist   N   

Christina Snell-Lumio   N   

Linda Jonsson   N   

 

Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Marianne Sandström  J    

Lage Hortlund  J    

Paula Palmqvist  J    

Kristina Karlsson Per Göransson J    

Susanne Ström  J    

 

Ärendet 
Ett normalår beslutar regionfullmäktige om en strategisk plan i juni. Då 2020 

är ett särskilt år med en pandemi gav regionfullmäktige i juni (dnr 799-2020) 

regionstyrelse, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden i uppdrag 

att till styrelsen i september redovisa hur pandemin påverkat förutsättning-

arna att fullgöra uppdrag i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att 

beakta i kommande budget och strategisk plan.  

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Nils-Olov Lindfors  J    

Sarah Karlsson  J    

Kristina Bäckström Kurt-Åke Andersson J    

Majvor Sjölund  J    
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Planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag, särskilda upp-

drag till nämnderna samt de fem perspektiven med strategiska mål och be-

skrivningar. De fem perspektiven är samhälle, medborgare, verksamhet, 

medarbetare och ekonomi. 

I en allt mer föränderlig omvärld är det nödvändigt att ha gemensamma stra-

tegiska perspektiv där regionen är överens om de viktigaste målsättningarna 

för hur Norrbotten ska utvecklas. Det behövs strategiska mål som tydligt 

sammanfattar och beskriver det önskade läget, dit regionen vill nå. Därför 

har Region Norrbotten koncentrerat de strategiska målen från tidigare 20 till 

6. Dessa är: 

 Ett livskraftigt län 

 Trygga norrbottningar med god livskvalitet 

 God, nära och samordnad vård 

 Behovsstyrd regional utveckling i samverkan 

 Hållbar kompetensförsörjning 

 Långsiktigt hållbar ekonomi 

 

För varje mål anges även vilka prioriterade Agenda 2030-mål respektive 

strategiskt mål bidrar till. År 2021 är ett speciellt år där återställning ska ske 

efter covid-19 och den av fullmäktige beslutade omställningen ska genomfö-

ras. 

Utöver strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklings-

strategin får regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patient-

nämnden följande inriktning och uppdrag. 

 Fortsätta den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i ba-

lans i alla verksamheter. Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen 

och i sjukvårdsområdena samt förtydliga primärvårdsuppdraget. 

Omställningen ska leda till en modernare organisation med medar-

betare som upplever sig delaktiga. (RS, RUN) 

 Hantera och prioritera den uppskjutna vård som byggts upp på grund 

av undanträngningseffekter av covid-19 (RS) 

 Hantera och prioritera nya vårdbehov kopplade till covid-19 såsom 

psykisk ohälsa, provtagning, utökade krav på skyddsutrustning mm 

(RS) 

 Arbeta för en gemensam strategi med kommunerna för en god, nära 

och samordnad vård (RS) 

 Skapa ett modellområde i Kalix sjukvårdsområde med glesbygds-

vård (RS) 

 Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, 

RUN) 

 Översyn av avgifter för distanskontakter (RS) 

 Utreda möjligheterna att öppna Hospice (RS) 

 Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet 

genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respek-

tive sjukhus (RS) 

 Ta fram förslag i samverkan med länets kommuner hur kollektivtra-

fiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån 

ansvar och organisation (RS, RUN) 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 28-29 OKTOBER 2020 

31 

 

 Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet (RS, RUN) 

 

Sedan fullmäktige beslutade om finansplan 2020-2022 i februari har de eko-

nomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finans-

planen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Be-

dömningen är att skatterna blir lägre medan generella statsbidrag och utjäm-

ning blir högre då staten tillskjuter tillfälliga medel för att kompensera låg-

konjunkturen. Förbättringen ligger främst inom lägre pris- och löneindex och 

minskade kostnader för pensioner inklusive finansiella pensionskostnader. 

Med de senaste ekonomiska förutsättningarna samt beslutade budgetminsk-

ningar som grund redovisas en resultatbudget för åren 2021-2023. Årets re-

sultat enligt budget 542 mnkr 2021, 531 mnkr 2022 och 436 mnkr 2023. Sta-

ten har aviserat tillfälliga generella statsbidrag 2021 och 2022 som ingår i re-

sultatet med 73 mnkr respektive 36 mnkr. Om avkastningen på pensionsport-

följen inte är realiserad får den inte räknas in i balanskravsresultatet. Det fi-

nansiella målet balanskravsresultat om en (1) procent av skatt, utjämning och 

generella statsbidrag beräknas uppnås åren 2021-2023.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Region Norrbotten ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det betyder att 

ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i arbetet och genomsyra alla led av 

beslutsfattande och genomförande. 

I Region Norrbotten ska nämndernas indikatorer och statistik vara könsupp-

delad. Analys av skillnader mellan kön ska alltid göras men aldrig enbart då 

även fler faktorer är avgörande. 

Beslutsunderlag: 

Strategisk plan 2021-2023 

Regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021 

Socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023 

Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023 

Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-10-07 § 103 

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 169 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

Verksamhetsdirektör 

 

Notering: 

Christina Snell-Lumio (V) avbryter tjänstgöringen kl. 15:20 och ersätts av 

Kaati Jääskeläinen (V).  

Ann-Sofie Isaksson (S) avbryter tjänstgöringen kl. 16:20 och ersätts av Erik 

Söderlund (S).  

Daniel Persson (S) avbryter tjänstgöringen kl. 16:55 och ersätts av Jonas 

Vikström (S). 
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§ 83 

Införande av politikerportal 
Dnr 972-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige fattar följande beslut: 

1. En politikerportal införs för en samlad ingång till information och sy-

stem för förtroendevalda i Region Norrbotten. 

2. Förvaltningskostnader från år 2 beräknas till 800 tkr (minus kostnaden 

på ca 80 tkr för voteringssystemet som tidigare beslutats om), och finan-

sieras via regionfullmäktiges budget.  

3. En referensgrupp med förtroendevalda ska ingå i genomförandet av pro-

jektet. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Förtroendevalda har behov av att ha gällande information och system sam-

lade och lättillgängliga. Politikerportalen blir ett funktionellt komplement till 

fullmäktiges beslut 2017 om att införa digitala sammanträden.  

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2017-04-26 § 37 att införa digitala sammanträ-

den. I ärendet beskrivs målet med att regionen ska införa en politikerportal 

som ger den förtroendevalde en väg in till allt som behövs för att kunna ut-

föra sitt uppdrag och där hela sammanträdesadministrationen hanteras sam-

lat.  

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 176 föreslagit fullmäktige besluta att in-

föra en politikerportal för en samlad ingång till information och system för 

förtroendevalda i Region Norrbotten och att förvaltningskostnader från år 2, 

som beräknas till 800 tkr (minus kostnaden på ca 80 tkr som voteringssyste-

met som tidigare beslutats om) finansieras via regionfullmäktiges budget. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP) och Elisabeth Lindberg (S) föreslår bifalla region-

styrelsens förslag.  

Majvor Sjölund (C) föreslår ett tillägg om att en referensgrupp med förtroen-

devalda ska ingå i genomförandet av projektet. 

Kenneth Backgård (SJVP) stödjer Majvor Sjölunds tillägg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ordföranden ställer Majvor Sjölunds tillägg under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller tillägget.  

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2017-04-26 § 37 att införa digitala sammanträ-

den. I ärendet beskrivs målet med att regionen ska ha en politikerportal som 
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ger den förtroendevalde en väg in till allt som behövs för att kunna utföra sitt 

uppdrag och där hela sammanträdesadministrationen hanteras samlat.  

Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 § 18 att bifalla en motion om att 

regionfullmäktiges sammanträden ska utrustas med modern teknik, och att 

finansiering ska ske via regionfullmäktiges budget.  

Bland de behov som identifierats finns bland annat systemstöd för debatter 

och votering, enhetliga e-postadresser, kontorsstöd (distansmöten, chatt, 

läsa/skriva dokument, kalendrar mm), tillgång till personalsystem för rese-

räkningar och andra ersättningar samt digital protokollsjustering.  

För att tillmötesgå dessa behov föreslås bland annat följande åtgärder. En 

webbplats (politikerportalen) implementeras, som innehåller digitala tjäns-

ter/system och information som de förtroendevalda behöver för att utföra sitt 

uppdrag. Politikerportalen ska vara åtkomlig via www.norrbotten.se, där de 

förtroendevalda autentiserar sig via tvåfaktorsinloggning. Ett systemstöd för 

debatt och votering införskaffas och kopplas till politikerportalen. Förtroen-

devalda förses med Office-licenser så att de kan hantera e-post, kalendrar 

och få tillgång till video- och chattfunktion. För förenklad administration får 

förtroendevalda enhetliga e-postadresser, gemensamma kalendrar och möj-

lighet till digital protokolljustering.  

I projektkostnader ingår bland annat projektarbete (projektledning, imple-

mentering och finansiering) samt inköps- och licenskostnader. I förvaltnings-

kostnader ingår licenskostnader samt förvaltning och underhåll i förvalt-

ningsobjektet.  

Projektkostnaderna för införande av politikerportalen beräknas till 1,5 mkr 

och finansieras via regionens IT-budget samt statsbidrag. Förvaltningskost-

naderna från år 2 beräknas till 800 tkr/år och finansieras via regionfullmäkti-

ges budget.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionfullmäktiges protokoll 2017-04-26 § 37 

Regionfullmäktiges protokoll 2020-02-12 § 18 

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 176 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Digitaliseringsdirektör 

Divisionschef Länsteknik 

 

http://www.norrbotten.se/
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§ 84 

Regionfullmäktiges sammanträdes- 
och utbildningsdagar 2021  

Dnr 1178-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa fullmäktiges presidiums förslag till 

sammanträdes- och utbildningsdagar 2021 för regionfullmäktige.  

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning håller regionfullmäktige ordinarie 

sammanträde normalt fem gånger per år. Dagarna för sammanträdena be-

stämmer fullmäktige för varje år. 

Inför regionstyrelsens behandling av ärendet har regionfullmäktiges presi-

dium lämnat förslag till sammanträdes- och utbildningsdagar för 2021.  

Vid regionstyrelsens behandling av ärendet noterade regionstyrelsen att full-

mäktiges sista sammanträde för året bör hållas i november månad, eftersom 

bland annat beslut om skattesats och budget måste beslutas innan november 

månads utgång. Regionfullmäktiges presidium har därför reviderat sitt för-

slag enligt nedan:  

Sammanträde Utbildning 

Onsdag 17 februari Torsdag 18 februari 

Onsdag 14 april Torsdag 15 april 

Tisdag-Onsdag 22-23 juni  

Onsdag 20 oktober Torsdag 21 oktober 

Tisdag-Onsdag 23-24 november  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionfullmäktiges presidiums för-

slag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer presidiets förslag under proposition och finner att full-

mäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Regionfullmäktige sammanträder normalt i Regionhusets sessionssal i Luleå. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 

plats inom länet för visst sammanträde. 

Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av full-

mäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs (KL 

5 kap 12 §). 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 
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§ 85 

Översyn av reglementen för politiska 
organ i Region Norrbotten   

Dnr 1320-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att:  

1. Reglemente för regionstyrelsen fastställs. 

2. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs. 

3. Reglemente för länspensionärsrådet fastställs. 

4. Reglemente för tillgänglighetsrådet fastställs. 

5. Reglemente för regionrevisionen fastställs. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
De styrdokument som reglerar verksamheten i de olika politiska organen i 

Region Norrbotten bör ses över kontinuerligt för att vara aktuella.  

Sammanfattning 
Som ett led i det pågående arbetet med att hålla de styrdokument som regle-

rar verksamheten i regionens politiska organ aktuella, har översyn av regle-

mentena genomförts. Föreslagna ändringar framgår i respektive bilaga och 

sammanfattas kort i ärendet.  

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 184 föreslagit fullmäktige fastställa regle-

menten för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, länspensionärs-

rådet, tillgänglighetsrådet samt regionrevisionen.  

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 
Nedan följer en beskrivning över de övergripande ändringarna som är gjorda 

i respektive reglemente.  

Reglemente för regionstyrelsen 

Ändringar har gjorts i 1, 3, 5 10, 19, 24 och 26 §§. Ändringarna gäller främst 

språkliga och styckesmässiga ändringar för att harmonisera med Sveriges 

kommuner och regioners (SKR) förslag till reglementen.  

Regionstyrelsens uppsiktsplikt över avtalssamverkan och kommunalförbund 

har tydliggjorts. Hänvisningar till ny lagstiftning har införts, bland annat till 

kommunallagen, säkerhetsskyddslagen och lagen om kommunal bokföring 

och redovisning. Vidare har tidigare stycke om att styrelsen ska ansvara för 

samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna tagits 

bort då den inte bedöms vara nödvändig att reglera i reglementet.  
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Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Ändringar har gjorts i 1, 4 och 5 §§ för att avgränsa nämndens ansvar för fö-

retag och kommunalförbund till att endast omfatta vissa, i reglementet an-

givna organisationer. En förpliktelse att bistå styrelsen med underlag till 

uppfyllande av dess uppsiktsplikt över kommunalförbund och företag har 

tillkommit. 

Omskrivning av 9 § om personuppgiftsansvar för en mer stringent utform-

ning i förhållande till regionstyrelsens reglemente. Nämndens ansvar att utse 

ett dataskyddsombud har tidigare inte framgått i reglementet. 

Reglemente för länspensionärsrådet 

Styckena är numrerade med paragrafer (på samma sätt som tillgänglighetsrå-

det). Landsting är genomgående utbytt mot region i hela dokumentet.  

Landstingets budget är utbytt mot regionens strategiska plan.  

Pensionärsorganisationernas aktuella namn har uppdaterats. Sommaren 2016 

gick SKPF Pensionärerna och SPRF samman och bildade ett gemensamt för-

bund. Det är därför som Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF) är stru-

ket. SPF Seniorerna hette tidigare Sveriges pensionärsförbund. 

I övrigt har benämningarna beredningsutskott/arbetsutskott, personlig ersät-

tare och tjänstgörande representanter använts på ett konsekvent sätt för de 

båda patientråden, samt hänvisning till regionens arvodesreglemente.  

Reglemente för tillgänglighetsrådet 

Landsting är genomgående utbytt mot region i hela dokumentet. Statliga 

myndigheter/myndighetsorgan är ersatt med parter. HSO Norrbotten har bytt 

namn till Funktionsrätt Norrbotten och där ingår nu även DHR som inte 

längre omnämns specifikt. Funktionsrätt Norrbotten har nu två ledamöter i 

beredningsutskottet i stället för som tidigare en från HSO och en från DHR.  

Det är tydliggjort att det är rådet som utser vice ordförande.  

I övrigt har begrepp och språkliga ändringar gjorts för att harmonisera med 

reglemente för länspensionärsrådet.  

Reglemente för regionrevisionen 

Reglementet har kompletterats med en skrivning som möjliggör deltagande 

på distans vid revisionens sammanträden. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 
Förslag till reglemente för regionstyrelsen 

Förslag till reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Förslag till reglemente för länspensionärsrådet 

Förslag till reglemente för tillgänglighetsrådet 

Förslag till reglemente för regionrevisionen 

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 184 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 
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§ 86 

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, 
styrning och uppföljning  

Dnr 1163-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa riktlinje för regionstyrelsens led-

ning, styrning och uppföljning. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Det är viktigt att ledamöter och ersättare i regionens nämnder är väl bekanta 

med det ansvar som åligger nämnderna och hur nämndernas inbördes förhål-

lande är reglerat. För att göra informationen lättare tillgänglig har en riktlinje 

utarbetats som syftar till att förtydliga det ansvar som åläggs nämnderna i 

lagstiftning och reglementen. 

Sammanfattning 
Efter synpunkter i en revisionsrapport om det regionala utvecklingsansvaret 

beslutade regionstyrelsen att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett styr-

dokument med syftet att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan sty-

relsen och regionens övriga nämnder. Riktlinjen är inte tänkt att ändra något 

i sak utan enbart förtydliga den gällande ordningen. 

Regionstyrelsen har 2020-09-15 § 157 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning, med 

följande tillägg från Glenn Berggård (V): under rubriken ”Omfattning” för-

tydligas att ”Med benämningen regionen avses organisationen Region Norr-

botten” och ändring av meningen ”Styrelsen ska även enligt 6 kap. 9 och 10 

§§ kommunallagen ska ha uppsikt över regionens bolag och de kommunal-

förbund som regionen är medlem i” till ”Styrelsen ska även enligt 6 kap. 9 

och 10 §§ kommunallagen ha uppsikt över regionens bolag (hel- eller 

delägda) och de kommunalförbund som regionen är medlem i”.  

Ärendet 
Regionens revisorer överlämnade i slutet av 2019 en revisionsrapport över 

hur Region Norrbotten arbetar med det regionala utvecklingsansvaret. Revis-

ionsrapporten behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 4 mars 

2020. Regionstyrelsen beslutade att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett 

styrdokument som tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen 

och övriga nämnder. 

Avsikten med det bifogade förslaget till riktlinje för ledning, styrning och 

uppföljning är inte att ändra på något i sak. Syftet är att förtydliga det led-

nings- och uppföljningsansvar som ankommer på regionstyrelsen och reg-

ionens övriga nämnder enligt vad som är stadgat i kommunallagen och regle-

menten beslutade av regionfullmäktige. 

Områden som behandlas i riktlinjen är ansvarsfördelning mellan styrelse och 

övriga nämnder, intern kontroll, uppsiktsplikt över kommunalförbund och 

bolag samt styrelsens lednings-, styrnings- och uppföljningsfunktioner. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 

Regionstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 157 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionala utvecklingsnämnden 

Patientnämnden 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 87 

Patientavgifter för boende och mat vid 
nationell högspecialiserad vård  

Dnr 1180-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna rekommendationer om 

ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om gemensamma regler och 

ersättningar gällande boende för patienter och närstående vid nationell 

högspecialiserad vård. Ur ett jämlikhetsperspektiv bör lika regler och ersätt-

ningar för boende och resor vid nationell högspecialiserad vård gälla oavsett 

vilken region patienten kommer från.  

Sammanfattning 
Sjukvårdsregionernas kansligrupp har på uppdrag av Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) och Regionala cancercentrum (RCC) tagit fram ett för-

slag till gemensamma regler och ersättningar gällande boende, måltider samt 

intygskrav/förfarande för patienter och närstående vid nationell högspeciali-

serad vård.  

SKR har lämnat en nationell rekommendation om ersättningsregler för bo-

ende i samband med nationell högspecialiserad vård. För patienter, närstå-

ende till vuxna patienter och närstående till barn ersätts boende när övernatt-

ning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker. Intyg utfärdas av 

remitterande region. 

För närstående till patienter med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande 

tillstånd ersätts boende om utförande enhet bedömer att närvaro är nödvän-

dig. Patientansvarig läkare vid utförande region kan besluta om boende i 

högst fyra dygn, vid vistelse i mer än fyra dygn krävs intyg från remitterande 

region.  

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris, gäller 

alla patienter och närstående.  

Regionstyrelsen har 2020-09-15 § 145 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna föreslagna rekommendationer om ersättningsregler för boende i sam-

band med nationell högspecialiserad vård.  

Ärendet 
Sveriges sjukvårdsregioner med ingående regioner har sedan lång tid sam-

verkat kring så kallad rikssjukvård. All nationell högspecialiserad (NHV) 

blir i och med riksdagsbeslut 2018 tillståndspliktig. Den nationella högspeci-

aliserade vården kommer att bli mer omfattande än idag. 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner har vid sammanträde den 24 

april 2020 beslutat att rekommendera sjukvårdsregionerna att godkänna bifo-

gade rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nat-

ionell högspecialiserad vård och att rekommendera regionerna att godkänna 

och tillämpa rekommendationen senast 30 september 2020. 
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Sjukvårdsregionernas kansligrupp har därför på uppdrag av SKR och RCC 

tagit fram bifogat förslag till gemensamma regler och ersättningar gällande 

boende för patienter och närstående vid nationell högspecialiserad vård. Ut-

gångspunkten har varit att befintliga regler behöver ensas och förenklas, att 

beslut om ersättning fattas av remitterande region som har kostnadsansvaret 

och att kostnader ersätts av betalningsansvarig region så att patienter och 

närstående inte belastas ekonomiskt.   

Norra sjukvårdsregionförbundets (NRF:s) förbundsdirektion beslutade 2020-

06-02 att rekommendera regionerna att anta de föreslagna ersättningsreg-

lerna för boende i samband med nationell högspecialiserad vård och att reg-

ionerna ska meddela NRF:s kansli när beslut tagits om de föreslagna ersätt-

ningsreglerna, samt att NRF:s kansli inarbetar ersättningsreglerna i Avtal om 

regionvård, när samtliga regioner beslutat i frågan.  

SKR:s Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband 
med nationell högspecialiserad vård (NHV)  

Avgränsning  

För patient avser rekommendationen boende på hotell (det vill säga utanför 

vårdinrättning/ sjukhus) i samband med öppen nationell högspecialiserad 

vård.  

Rekommendationen är inte tillämpbar för patient som är inskriven i sluten 

högspecialiserad vård. I sådant fall ersätts vårdregionen för den givna vården 

inklusive vårdplats och måltider i enlighet med regional prislista för vårdreg-

ionen av hemregionen. Patienten erlägger vårdavgift (patientavgift) för slu-

ten vård enligt vårdregionens beslut.  

För närstående till patient avser rekommendationen boende på hotell i sam-

band med att patient erhåller öppen eller sluten nationell högspecialiserad 

vård.  

För patienter gäller följande: 

Boende:  

Boende för patienter (oavsett ålder) vid planerad nationell högspecialiserad 

vård utanför den egna regionen ersätts i följande fall:  

 När övernattning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker.  

 När patienten är kallad till provtagning dagen före och/eller om patienten 

på grund av avstånd från bostad till sjukhus inte har möjlighet att ta sig 

till eller från sjukhuset samma dag som bedömning/behandling ska ske.  

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första 

hand patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum. Ingen egenav-

gift tas ut.  

Måltider:  

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.  

Intyg  

I samband med remittering för nationell högspecialiserad vård utfärdar re-

mitterande region också intyg gällande boende till såväl utförande vårdenhet 

i annan region som intern enhet för boendeersättning i den egna regionen.  

För närstående till vuxna patienter gäller följande: 
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Boende:  

Boende för en närstående till vuxna patienter vid planerad nationell högspe-

cialiserad vård utanför den egna regionen ersätts i de fall som gäller för pati-

enter enligt ovan.  

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första 

hand patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum.  

Ingen egenavgift tas ut.  

Måltider:  

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.  

Intyg:  

I samband med remittering för nationell högspecialiserad vård utfärdar re-

mitterande region också intyg gällande boende till såväl utförande vårdenhet 

i annan region som intern enhet för boendeersättning i den egna regionen.  

Om medicinska skäl för boende för närstående uppstår under patientens nat-

ionella högspecialiserade ska utförande enhet kontakta remittenten som prö-

var frågan om boendeersättning.  

För närstående till barn gäller följande: 

Boende:  

Boende för en närstående till barn ersätts vid planerad nationell högspeciali-

serad vård utanför den egna regionen. Om remittenten bedömer att två när-

stående ska närvara så ersätts båda.  

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första 

hand patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum  

Åldersgräns för barn är enligt respektive regions åldersgräns för barn.  

Ingen egenavgift tas ut.  

Måltider:  

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.  

Intyg:  

Intyg krävs från remitterande region om mer än en närstående ska ersät-

tas.  

 
För närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov vid 
livshotande tillstånd gäller följande: 

Boende:  

Boende för en närstående ersätts om utförande enhet bedömer att närvaro är 

nödvändig i samband med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande till-

stånd.  

För barn gäller att om patientansvarig läkare bedömer att två närstående ska 

närvara så ersätts båda.  

Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första 

hand patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum i högst 4 dygn.  

Ingen egenavgift tas ut.  

Måltider:  

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.  
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Beslut om ersättning:  

Patientansvarig läkare i utförande region kan besluta om boende i högst 4 

dygn.  

Intyg:  

Intyg från remitterande region krävs vid vistelse mer än 4 dygn för att bo-

endekostnaden ska ersättas. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

SKR; meddelande från styrelsen 

Regionstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 145 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Divisionschef Länssjukvård  

Patientkontoret 
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§ 88 

Överenskommelse avseende 
kostnadsansvar för avhjälpande 

åtgärder vid Bodentvätten  
Dnr 1316-2020  

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att teckna en överenskommelse mellan Region 

Norrbotten och Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) avseende kost-

nadsansvar för avhjälpandeåtgärder vid Bodentvätten. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten ser positivt på upprättandet av överenskommelse med 

SGU avseende kostnader och ansvar för utredningar och saneringsåtgärder 

avseende föroreningar från tidigare tvätteriverksamhet på fastigheten Pilen 6, 

Boden kommun. Överenskommelsen leder till en tydlig och skälig fördel-

ning av ansvar och kostnader mellan regionen och SGU. 

Sammanfattning 
Miljötekniska markundersökningar har visat att marken vid det tidigare tvät-

teriet på fastigheten Pilen & i Bodens kommun är förorenad av framförallt 

lösningsmedlet perkloretylen (PCE). Den byggnad som tvätteriverksamheten 

bedrevs i måste rivas för att en godtagbar sanering ska vara möjlig. 

Staten, genom SGU, och Region Norrbotten är solidariskt ansvariga för att 

sanera konstaterade föroreningar enligt utförd ansvarsutredning (SGUs dnr 

54001-392-2012). Det innebär att ansvaret fördelas så att staten genom SGU 

bär 4/5 av ansvaret och Region Norrbotten 1/5. Den totala kostnaden går i 

nuläget inte att beräkna, men har åren 2008-2019 uppgått till ca 33 mnkr. 

Det motsvarar en kostnad för Region Norrbotten på 6,6 mnkr.  

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 173 föreslagit fullmäktige besluta att 

teckna en överenskommelse mellan Region Norrbotten och Sveriges Geolo-

giska Undersökningar (SGU) avseende kostnadsansvar för avhjälpandeåtgär-

der vid Bodentvätten. 

Ärendet 
En överenskommelse mellan Region Norrbotten och SGU avseende kostna-

der för parternas gemensamma ansvar för utredningar och saneringsåtgärder 

avseende föroreningar från tidigare verksamhet på fastigheten Pilen 6, Bo-

den kommun (Bodentvätten) har tagits fram. Eftersom staten har det huvud-

sakliga miljörättsliga ansvaret, är regionen och SGU överens om att SGU 

håller i projektet att avhjälpa denna föroreningsskada.  

På fastigheten Pilen 6 i Bodens kommun har under perioden 1948-1978 be-

drivits tvätteriverksamhet med vatten- och kemtvätt av den tidigare statliga 

organisationen Förenade Fabriksverken (FFV). Norrbottens läns landsting 

tog över tvätteriverksamheten på fastigheten perioden 1978-1980. Därefter 

förvärvade Bodens kommun fastigheten Pilen 6.  
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Utredning av föroreningssituationen har pågått sedan 2008. Miljötekniska 

markundersökningar har visat att marken vid det tidigare tvätteriet är förore-

nad av framförallt lösningsmedlet perkloretylen (PCE) och höga koncentrat-

ioner har påträffats på Pilen 6 och de angränsande fastigheterna Pilen 5 och 

Pilen 2, samt i gatumark (bland annat riksväg 97). PCE användes i tvätteri-

verksamheten mellan 1970 och 1980. PCE och dess nedbrytningsprodukter 

är cancerogena ämnen, som innebär en risk för människors hälsa vid expone-

ring under lång tid.  

Enligt 10 kapitlet miljöbalken är den som bedriver eller har bedrivit en verk-

samhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller 

allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) ansvarig för att avhjälpa skadan. 

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de svara solidariskt för att av-

hjälpa skadan. Vad de ansvariga ska betala ska fördelas mellan dem efter vad 

som är skäligt med hänsyn till den omfattning de har medverkat till miljö-

skadan och till omständigheterna i övrigt. Enligt utförd ansvarsutredning 

som SGU och Region Norrbotten ställt sig bakom, ska ansvaret fördelas på 

så sätt att staten genom SGU bär 4/5 av ansvaret och regionen 1/5. 

Enligt överenskommelsen ska Region Norrbotten åta sig att uppfylla sitt 

kostnadsansvar för föroreningsskadan, i den utsträckning den hittills visat 

sig, och till SGU erlägga årsvis betalning för en femtedel av kostnaderna. 

Regionens första betalning föreslås ske år 2021. Den första betalningen ska 

omfatta regionens del för åren 2008–2019. Därefter sker betalning för uppar-

betade kostnader. Region Norrbotten har reserverat 11,6 mnkr för avhjäl-

pande av föroreningsskadan på Pilen 6, Boden.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor:  

Överenskommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpandeåtgärder vid Bo-

dentvätten 

Presentation Pilen 6; FFV:s tvätteri 

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 173 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör  

Divisionschef Service 
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§ 89 

Bekräftelse av borgensförbindelse, 
regressavtal och garantiavtal 
beträffande Kommuninvest  

Dnr 3602-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att 

1. Region Norrbotten bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 12 

september 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Region Norrbotten åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egens skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 

samt att Kommuninvest äger företräda Region Norrbotten genom att fö-

reta samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nu-

varande och blivande borgenärer.  

2. Region Norrbotten bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region 

Norrbotten den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommu-

ninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 

enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Region Norrbotten bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region 

Norrbotten den 21 juni 2011, vari Region Norrbottens ansvar för Kom-

muninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäl-

ler.  

4. utse Kenneth Backgård och Anna-Stina Nordmark Nilsson att för Reg-

ion Norrbottens räkning underteckna alla handlingar med anledning av 

detta beslut. 

Sammanfattning 
Regionen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 2006. 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden har samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensför-

bindelse ingått ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests 

samtliga förpliktelser. Medlemmarna har även tecknat regressavtal och ga-

rantiavtal. Borgensförbindelsen, regressavtalet samt garantiavtalet måste be-

kräftas vart tionde år för att inte riskera att bli ogiltiga. 

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 178 föreslagit fullmäktige besluta att Reg-

ion Norrbotten bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 12 septem-

ber 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Region Norrbotten åtagit sig solida-

riskt borgensansvar såsom för egens skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommunin-

vest äger företräda Region Norrbotten genom att företa samtliga nödvändiga 

åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbin-

delsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer, 

att Region Norrbotten bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region 

Norrbotten den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommunin-

vests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
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framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Bor-

gensförbindelsen, alltjämt gäller, att Region Norrbotten bekräftar att garanti-

avtalet undertecknat av Region Norrbotten den 21 juni 2011, vari Region 

Norrbottens ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende de-

rivat regleras, alltjämt gäller, samt att utse Kenneth Backgård och Anna-

Stina Nordmark Nilsson att för Region Norrbottens räkning underteckna alla 

handlingar med anledning av detta beslut. 

Ärendet 
Region Norrbotten är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 

2006. Föreningen äger ett kreditmarknadsbolag vars syfte är att erbjuda lån 

och finansiell rådgivning till kommuner och regioner. Kommuninvest har 

över hälften av kommunsektorns lånefinansiering och under 2019 passerade 

utlåningen 400 miljarder kronor. För att Kommuninvest i sin upplåning ska 

få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stad-

gar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat teck-

nad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Region Norrbotten utfärdade sin borgensförbindelse den 

12 september 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av regionfull-

mäktige den 18 november 2015. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om med-

lemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende deri-

vat (”Garantiavtalet”). Region Norrbotten undertecknade Regressavtalet den 

21 juni 2011 och Garantiavtalet den 21 juni 2011. Avtalen riskerar, mot bak-

grund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Regionfull-

mäktige behöver därför fatta beslut som bekräftar att avtalen alltjämt är gäl-

lande, samt därefter underteckna en separat bekräftelse av avtalen.  

För att underlätta för medlemmarna tillämpas ett gemensamt förfarande för 

samtliga bekräftelser vilket innebär att borgensförbindelsen bekräftas i sam-

band med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras som omfattar 

såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). Med bekräftelsen 

förlängs giltigheten för såväl borgensförbindelsen som avtalen i tio år.  

Av regionerna är 14 medlemmar i Kommuninvest och 11 av dem har lån hos 

Kommuninvest. Region Norrbotten har inga lån hos Kommuninvest. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Bekräftelse 

Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB 

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 178 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 90 

Miljöredovisning 2019 
Dnr 3561-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar godkänna miljöredovisningen 2019. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten har under många år arbetar långsiktigt och systematiskt 

med sitt miljöarbete. Det är en styrka att som länets största arbetsgivare med 

verksamhet i länets alla kommuner kunna jobba med miljöfrågor. Uppdraget 

som regionalt utvecklingsansvarig ger regionen ytterligare ett viktigt upp-

drag i att skapa förutsättningar för ett hållbart miljöarbete i Norrbotten. 

Sammanfattning 
Detta är det femtonde året som en miljöredovisning tas fram. Redovisningen 

ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det senaste året men 

även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns prioriterade om-

råden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar således miljöar-

betet ur följande synvinklar: regional utveckling, infrastruktur/ transporter, 

e-samhället, innovationer, inköp, återbruk och avfall samt energi. 

Regionstyrelsen har 2020-03-004 § 40 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna miljöredovisningen 2019. 

Ärendet 
Nedan lyfts huvuddragen i miljöredovisningen fram: 

Regional utveckling 

Den regionala utvecklingen har som huvudmål att skapa hållbar tillväxt i 

regionen. Inom regional utveckling startade under året en kunskapsresa som 

har innehållit bland annat utbildning i hållbarhetsintegrerade företagsstöd 

och projektstöd, som innebär att hantera alla tre dimensioner av hållbar-het 

samtidigt. Under 2019 utvecklades även miljöarbetet genom att det miljö-

mässiga perspektivet tillsammans med ekonomisk och social perspektiv lyf-

tes in i mallen för beslutsunderlag till Regionala utvecklingsnämnden 

(RUN), det politiskt beslutande organet för regionala utvecklingsfrågor. 

Infrastruktur/transporter 

Tjänsteresor med bil har minskat och når nu målet i miljöstrategin. Buss-tra-

fiken i Norrbotten har blivit något mer fossilfri under året. Bara hälften av 

leasingbilar i fordonsparken är miljöbilar enligt den senaste definitionen. 

Tjänsteresorna med flyg minskar något. Tjänsteresorna med tåg ökar från 

förra året. Möten med distansöverbryggande teknik ligger ungefär på samma 

nivå som föregående år. Sjukresor och sjuktransporter är oförändrat sen före-

gående år. 

E-samhället 

Digitala vårdmöten fortsätter öka. Antalet Digitala vårdmöten (distans-be-

handlingar och distanskonsultationer via video) i regionen fördubblades 
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första tertialen 2019 i jämförelse med samma period 2018. Digitala vårdmö-

ten minskar resandet som i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Det blir även 

minskade utsläpp när man tar hänsyn till produktion och drift av de video-

konferenssystem och IT-lösningar som möjliggör vård på distans.  

Miljöeffekten är tydlig redan vid relativt korta avstånd och vård på distans 

kan därmed sägas vara ett miljövänligt arbetssätt även i tätorter, där de nega-

tiva hälsomässiga konsekvenserna av trafik dessutom är som störst. 

Innovationer 

Innovation är en integrerad del i det regionala utvecklingsarbetet. I den reg-

ionala innovationsstrategin Smart Specialisering kan man läsa att Norrbotten 

har en naturbaserad ekonomi och därför är det viktigt att länet arbetar lång-

siktigt med Agenda 2030. Att ta till vara på den innovationskraft som åter-

finns i hela regionens befolkning är en nyckel till framgång. 

I innovationsarbetet inom vården har flertalet innovationsförslag handlat om 

virtual reality (VR) och augmented reality (AR) och hur man kan förstärka 

behandling och upplevelse hos personer med olika typer av skador och sjuk-

domar. VR-teknik som hjälp för behandling av personer med nackskada är 

implementerad i slutenvård och fortsättningen handlar om att skala upp me-

toden gällande öppenvård. 

Inköp 

Miljökrav ställs i merparten av de upphandlingar som genomförs, men här 

finns det en utvecklingspotential. Samverkan mellan regionerna i norrlands-

regionerna finns vad gäller upphandling av läkemedel och kemikalier. Ge-

mensam utfasningslista av kemikalier tas fram gemensamt i samarbetet. 

Återbruk och avfall 

Återanvänd utrustning har ökat något sedan föregående år. Verksamheterna 

är intresserade av återbruk av såväl möbler som medicinteknisk utrustning.  

Arbetet med återbruk i regionen är en nationell förebild. Bättre digitala verk-

tyg behövs för att lättare kunna se vad som finns för återbruk. 

Region Norrbotten har gjort en förbättring med 16 procent sedan förra året 

och hela 30 procent de sista tio åren vad gäller återvunnet material. Detta gör 

att regionen är bland de som har ökat återvinningsgraden mest nationellt. 

Energi 

Effektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt under många år.  

El- och värmeanvändningen minskar stadigt år från år. Miljömålen uppfylls 

inte i form av nyckeltal kW/m2. Utifrån absoluta tal och norrbottniska förut-

sättningar är resultatet mycket bra. 

Miljöbelastning 

Miljöbelastningen i form av koldioxid kring 20 000 ton är i det närmaste 

oförändrad. I denna siffra ingår energi, transporter och lustgas. 

Bilagor: 

Miljöredovisning 2019 

Regionstyrelsens protokoll 2020-03-04 § 40 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör  
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§ 91 

Finansiering av underskott 2019 och 
uppsägning av samarbetsavtal - 

Kollektivtrafiken 
Dnr 1267-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige fattar följande beslut: 

1. Region Norrbottens andel av Länstrafikens underskott 2019, som enligt 

samarbetsavtalet uppgår till 9,3 mnkr, ska finansieras med 8 mnkr från 

regionala utvecklingsnämndens reserverade medel samt med 1,3 mnkr 

från regiongemensamt. 

2. Region Norrbotten finansierar del av Bussgods i Norrbotten AB:s av-

veckling och driftunderskott med 10,1 mnkr med medel från region-

gemensamt. 

3. Nuvarande samarbetsavtal mellan Region Norrbotten och Arjeplog, Ar-

vidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, 

Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommun sägs upp. 

4. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag hur kollektivtrafik-

myndigheten i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation. 

Uppdraget ska ske i samverkan med länets kommuner.  

5. Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med länets kommuner ta 

fram förslag på hur ett nytt samarbetsavtal kan utformas.  

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
De underskott som uppstått i Länstrafiken och dess dotterbolag Bussgods i 

Norrbotten AB för 2019 behöver hanteras och samtidigt behöver konstrukt-

ionen av kollektivtrafiken i Norrbotten och nuvarande samarbetsavtal ge-

nomlysas för att säkerställa en effektiv kollektivtrafik för länets medborgare. 

Sammanfattning 
Länstrafiken i Norrbotten AB gjorde 2019 ett större underskott än prognosti-

serat. Delar av underskottet härrörs till avvecklingen av Bussgods i Norrbot-

ten AB. Då nuvarande samarbetsavtal inte reglerar hur kostnaderna upp-

komna av en avveckling ska hanteras, behöver fullmäktige besluta i frågan.  

Regionala utvecklingsnämnden 2020-09-08 § 85 och regionstyrelsen 2020-

09-15 § 146 har föreslagit fullmäktige besluta att Region Norrbottens andel 

av Länstrafikens underskott 2019 som enligt samarbetsavtalet uppgår till 9,3 

mnkr ska finansieras med 8 mnkr från regionala utvecklingsnämndens reser-

verade medel samt med 1,3 mnkr från regiongemensamt, att Region Norr-

botten finansierar del av Bussgods i Norrbotten AB:s avveckling och driftun-

derskott med 10,1 mnkr med medel från regiongemensamt, att nuvarande 

samarbetsavtal mellan Region Norrbotten och Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, 

Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvs-

byn, Överkalix och Övertorneå kommun sägs upp, att regiondirektören får i 
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uppdrag att ta fram förslag hur kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten kan 

utformas utifrån ansvar och organisation, att uppdraget ska ske i samverkan 

med länets kommuner samt att regiondirektören får i uppdrag att tillsam-

mans med länets kommuner ta fram förslag på hur ett nytt samarbetsavtal 

kan utformas.  

Ärendets behandling vid sammanträdet 
Anders Öberg (S), Helena Öhlund (S) och Elisabeth Lindberg (S) föreslår bi-

falla punkterna 1 och två och att avslå punkterna 3, 4 och 5 i regionstyrelsens 

förslag.  

Kenneth Backgård (SJVP), Glenn Berggård (V), Thomas Vedestig (SJVP) 

och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag i sin 

helhet.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Anders Öbergs förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik säger att regionen och kommunerna 

inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. Reg-

ionen och kommunerna får dock komma överens om att antingen regionen 

eller kommunerna ska bära ansvaret. 

I Norrbotten är kollektivtrafiken sedan 2012 organiserad som ett kommunal-

förbund, Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM), med regionen och 

kommunerna som medlemmar. Vid bildandet av RKM slöts ett samarbetsav-

tal mellan regionen och Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, 

Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och 

Övertorneå kommun. Bildandet av RKM innebar också att kommunerna och 

regionen lämnade över ägandet av Länstrafiken till RKM. Länstrafiken äger 

i sin tur bolaget Bussgods i Norrbotten AB. 

Underskott 2019 

Länstrafikens underskott uppgick till 27,2 mnkr. Underskottet härrör sig från 

Länstrafiken (buss) med 13,3 mnkr samt Bussgods i Norrbotten AB (drift 

och avveckling) med 13,9 mnkr.   

Utifrån detta har Länstrafiken ställt en faktura till Region Norrbotten på vad 

man anser vara regionens andel av underskottet, 19,4 mnkr. Underskottet 

härrör sig från Länstrafiken (buss) med 9,3 mnkr samt Bussgods i Norrbot-

ten AB (drift och avveckling) 10,1 mnkr. 

Enligt samarbetsavtalet mellan regionen och kommunerna ska fördelningen 

av underskottsfinansieringen för myndighetens verksamhet ske enligt fördel-

ningsmodellen som innebär att regionen svarar för den totala nettokostnaden 

för stomlinjenätet med buss samt all persontågtrafik. Av till samarbetsavtalet 

tillhörande dokument, Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende 

kollektivtrafik, framgår att regionen svarar för den totala kostnaden för stom-

linjenätet med buss. I den totala kostnaden ingår dels trafikunderskottet på 

berörda linjer och dels den del av de administrativa nettokostnader som mot-

svarar den del av trafikproduktionen som stomlinjenätet med buss svarar för.  

Bussgods styrelse beslutade 2019 att lägga ner bolaget. I samband med boks-

lutet 2019 beslutade Länstrafiken att nyttja 10 mnkr av det egna kapitalet för 
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hantering av de kostnader som uppkommit i samband med Bussgods under-

skott och avveckling. Resterande underskott (13,9 mnkr) ingår som en post i 

Länstrafikens nettoadministrativa kostnader. 

Då samarbetsavtalet inte reglerar hanteringen av driftsunderskott och av-

vecklingskostnader från Bussgods samt vad som räkas som nettoadministra-

tiva kostnader, behöver fullmäktige godkänna hanteringen av underskottet.  

Finansiering 

Regionala utvecklingsnämnden har i bokslutet 2019 reserverat 8 mnkr för 

Länstrafikens underskott. Resterande medel tas från regiongemensamt. 

Översyn 

Den uppkomna situationen har visat ett behov av att se över och förtydliga 

samarbetsavtalet om kollektivtrafiken mellan regionen och länets kommu-

ner. Det kan också finnas behov att se över hur regionala kollektivtrafiken 

kan utformas. Då lag (2010:1065) om kollektivtrafik är ett gemensamt an-

svar för kommunerna och regionen behöver översynen göras tillsammans 

med länets kommuner. 

Nuvarande avtal saknar omförhandlingsklausul vilket förutsätter att samtliga 

parter behöver vara överens för att kunna omförhandla avtal eller delar av 

avtal så länge det uppfyller kraven i kollektivtrafikförordning och kollektiv-

trafiklagen. 

Bilagor: 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-09-08 § 85 

Regionstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 146 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 92 

Prioriteringsordning för 
folktandvårdens patienter 

Dnr 934-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa ny prioriteringsordning för folktand-

vårdens patienter.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser positivt på införandet av en ny prioriteringsordning för 

folktandvården då den därmed har anpassats till de förändringar som gjorts i 

tandvårdslagen avseende tandvård för vissa patientgrupper. Förändringen in-

nebär att folktandvården uppfyllt uppdrag från revisionen gällande en över-

syn av prioriteringsordningen och att vidta åtgärder för att denna fortsatt ska 

vara giltig. 

Sammanfattning 
Nuvarande prioriteringsordning för folktandvårdens patienter beslutades av 

landstingsfullmäktige 2002-12-12. Vid revisionens granskning av styrning, 

uppföljning och kontroll av folktandvårdens uppdrag i februari 2020 gavs 

bland annat rekommendationen att regionen bör se över prioriteringsord-

ningen för folktandvården och vidta åtgärder för att säkerställa att denna är 

fortsatt giltig.  

Prioriteringsordningen föreslås anpassas till de förändringar som gjorts i 

tandvårdslagen 8 a§ avseende tandvård till vissa patientgrupper, samt även 

att folktandvården, enligt beslut i folktandvårdens ledningsgrupp den 18 sep-

tember 2019, inte längre tecknar nya eller förlänger befintliga frisktand-

vårdsavtal. Prioriteringsordningen ligger i nivå med övriga regioner i Sve-

rige. 

Regionstyrelsen har 2020-09-15 § 144 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa ny prioriteringsordning för folktandvårdens patienter.  

Ärendet 
Prioriteringsordning för folktandvårdens patienter beslutades av landstings-

fullmäktige 2002-12-12. I landstingsplanen 2003 fastställdes att tandvården 

skulle prioriteras enligt följande: 

 Barn och ungdomar med akuta besvär 

 Vuxna med akuta besvär 

 Övrig tandvård för barn och ungdomar 

 Tandvård för äldre och funktionshindrade 

 Tandvård som led i en kortvarig sjukdomsbehandling 

 Tandvård för abonnemangspatienter 

 Tandvård för vuxna i övrigt 

Enligt tandvårdslagen (SFS 1985:125) ska regionerna erbjuda en god tand-

vård åt dem som är bosatta inom regionen. Regionerna har särskilt ansvar för 
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barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för vuxna samt tandvård som 

riktar sig till personer med särskilda behov. Lagen kompletterades med före-

skrifter om tandvård för patienter med vissa sjukdomar och funktionsnedsätt-

ningar den 1 januari 2013. 

Frisktandvårdsavtal tecknades tidigare mellan folktandvården och patienten. 

Patienten placerades efter riskbedömning i en avgiftsklass som avgjorde vil-

ken fast avgift patienten skulle betala under en avtalsperiod om tre år.  

Denna patientgrupp är inte en prioriterad grupp ur tandvårdssynpunkt. Avtal-

sinnehavarna har ofta friska munhålor och kommer till folktandvården för 

återkommande kontroll. Bristen på legitimerad personal har lett till att möj-

ligheten att erbjuda alla patienter regelbunden tandvård har försämrats. Detta 

har medfört att folktandvården mer strikt måste arbeta efter regionens priori-

teringsordning för tandvårdspatienter. 

Från och med den 18 september 2019 tecknas inte längre nya eller förlängs 

befintliga friskvårdsavtal. Patienter som fortfarande omfattas av frisktand-

vårdsavtal ska prioriteras före tandvård för övriga vuxna. 

En översyn av nuvarande prioritetsordning är genomfört vilket har resulterat 

i nedanstående förslag till ny prioritetsordning:  

1. Patienter med akuta besvär. Barn ska ha företräde före vuxna.   

2. Avgiftsfri tandvård för barn och unga upp till och med 23 år.  

3. Tandvård för patienter som omfattas av särskilt tandvårdsstöd på 

grund av omsorgsberoende eller sjukdom/funktionsnedsättning.  

4. Tandvård för patienter 80 år och äldre.  

5. Tandvård för patienter med friskvårdsavtal. 

6. Tandvård för övriga vuxna.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Folktandvård 

Verksamhetsdirektör 
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§ 93 

Granskning av Norra 
sjukvårdsregionförbundet 2019 

Dnr 509-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige fattar följande beslut: 

1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvars-

frihet för den tid revisionen omfattar. 

2. Årsredovisningen läggs till handlingarna. 

Protokollsanteckning 

Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M), Anders Öberg (S) och Elisa-

beth Lindberg (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verk-sam-

het som förbundsdirektionen bedrivit under år 2019. Bedömningen är att di-

rektionen genomfört verksamhet i enlighet med förbundsordningen och de 

uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om för år 2019.  

Granskningen visar att direktionen sammantaget bedrivit verksamhet på ett 

ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskap-

erna är i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll har varit 

tillräcklig.  Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning god-

känns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

2019 års verksamhet. 

Regionstyrelsen har 2020-09-15 § 155 föreslagit fullmäktige besluta att för-

bundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för 

den tid revisionen omfattar och att lägga årsredovisningen till handlingarna.  

Ärendet 
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), är ett samverkansorgan för de fyra 

regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region 

Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet leds 

av en förbundsdirektion och har till uppgift att tillvarata och utveckla region-

ernas gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och 

forskning. Regionförbundet har även befogenhet att avtala om riks- och reg-

ionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum, RCC 

Norr. För revision av förbundet finns fyra revisorer, en från varje region. 

Regionfullmäktige i respektive region beslutar om ansvarsfrihet för för-

bundsdirektionen utifrån förbundets årsredovisning och revisorernas gransk-

ning. För år 2019 redovisar förbundet ett positivt resultat med 740 tkr. Utfal-

let överstiger budget med cirka 1 339 tkr vilket beror på att verksamhetens 

nettokostnader är lägre än budget. Förbundet har under 2019 bland annat 

haft uteblivna kostnader för lokalanpassning (-200 tkr) och projekt klinisk 

fysiologi (-200 tkr) samt lägre kostnader för kunskapsstyrning (+200 tkr), re-

vision (+330 tkr), regiondagarna (+100 tkr) och återföring av balansmedel 

(+170 tkr).  
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Revisorernas granskning av förbundets verksamhet år 2019 har inte gett an-

ledning till någon anmärkning. Revisorerna tillstyrker därför att regionför-

bundets årsredovisning 2019 godkänns och att ledamöterna i förbundsdirekt-

ionen beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Grundläggande granskning 2019, Norra sjukvårdsregionförbundet 

Granskning av delårsbokslut per augusti 2019, Norra sjukvårdsregionförbun-

det 

Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti, Norra 

sjukvårdsregionförbundet 

Granskning av räkenskaper 2019, Norra sjukvårdsregionförbundet 

Revisionsberättelse för 2019, Norra sjukvårdsregionförbundet 

Regionstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 155 

Beslutsunderlag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

 

Notering:  

Susanne Ström (SD) avbryter tjänstgöringen kl. 17:50 och ersätts av Ilkka 

Isaksson (SD).  

Anders Josefsson (M) avbryter tjänstgöringen kl. 18:00 och ersätts av Nihad 

Zara (M).   
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§ 94 

Motion 4-2019 om årlig debatt i 
regionfullmäktige om jämställdhetens 

utveckling  
Dnr 1565-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Jämställdhet är en angelägen fråga för Region Norrbotten. Regionen har där-

för intensifierat sitt arbete genom deltagandet i Sveriges Kommuners och 

Regioners (SKR) utvecklingsarbete Modellregioner. Arbetet med jämställd-

hetsintegrering innebär att integrera jämställdhetsperspektivet i det ordinarie 

planerings- och uppföljningsarbetet, därför anses en särskild jämställdhetsre-

dovisning inte vara nödvändig. Däremot är det viktigt att de förtroendevalda 

löpande efterfrågar könsuppdelad statistik och där skillnader mellan könen 

finns även efterfråga analyser. Regionfullmäktige har också beslutat om att 

prioritera åtta hållbarhetsmål, varav jämställdhet är ett av målen som också 

kommer att omfattas av hållbarhetsstrategin. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta att: 

 en årlig jämställdhetsredovisning sker till regionfullmäktige 

 jämställdhetsredovisningen debatteras, som en särskild punkt, på region-

fullmäktiges dagordning. 

Regionstyrelsen har 2020-09-15 § 148 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V), Maria Holmquist Ek (V), Anders Öberg (S), Linda 

Jonsson (V) och Johannes Sundelin (S) föreslår bifalla motionen. 

Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Region Norrbotten deltar 2019-2020 i Sveriges Kommuners och Regioners 

(SKR) utvecklingsarbete Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd 

välfärd. Arbetet handlar om att systematiskt sprida kunskap och erfarenheter 

genom metoden benchmarking med andra regioner. Arbetet går ut på att 

jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser 
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för att kunna säkerställa likvärdig och bra verksamhet till olika grupper av 

kvinnor, män, flickor och pojkar. Ett arbete pågår med att ta fram en riktlinje 

för hur jämställdhetsfrågor ska integreras i verksamheten. 

I detta arbete har regionen fokuserat på att sprida kunskap till olika nyckel-

personer i organisationen samt att jämställdhetsintegrera styrande dokument 

och ärendehanteringsprocessen. 

Hållbarhet 

Den 17 juni 2020 (§ 57) beslutade regionfullmäktige att åtta hållbarhetsmål 

(God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, An-

ständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara städer och 

samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna) ska beaktas i arbetet med 

den strategiska planen för 2021-2023. De strategiska målen ska också tydlig-

göra hur de bidrar till Agenda 2030-målen samt uppföljningsindikatorer för 

detta ska tas fram. 

Utifrån ovanstående tar regionen nu ett helhetsgrepp om frågorna och har 

startat upp ett arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi. Denna ska sedan 

årligen följas upp i en hållbarhetsredovisning (där jämställdhet och den tidi-

gare årliga miljöredovisningen kommer att ingå) med start år 2022. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Om hållbarhetsstrategin årligen följs upp i en hållbarhetsredovisning kom-

mer detta att påverka på vilket sätt som Region Norrbotten följer jämställd-

hetsutvecklingen. Detta kan ge en positiv påverkan för jämställdheten då 

perspektiv på kvinnor och män systematiskt är integrerat i hållbarhetsstrate-

gin som sedan årligen följs upp. Det blir av stor betydelse att uppföljningen 

också pekar på eventuella behov av åtgärder om det visar sig finnas behov av 

insatser för att främja ett mer jämställt resultat. 

Bilagor: 

Motion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens ut-

veckling 

Regionstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 148 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Stabsdirektörer 
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§ 95 

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-
kompetensen i Region Norrbotten 

Dnr 1567-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten är positiv till en satsning som främjar en mer jämlik och 

jämställd hälsa hos länets befolkning där satsningar på särskilt utsatta mål-

grupper ibland behöver göras. Inom regionen pågår kontinuerliga insatser i 

syfte att öka kompetens kring hbtq+-frågor. 

Sammanfattning 
Christina Snell Lumio (V) och Sanna Berggren (V) föreslår i sin motion att 

Region Norrbotten startar ett arbete för att öka hbtq+-kompetensen inom 

psykiatrin. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses be-

svarad. 

Regionstyrelsen har 2020-03-04 § 48 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V), Elisabeth Lindberg (S) och Lennart Åström (S) föreslår 

bifalla motionen.  

Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
I motionen föreslås att Region Norrbotten startar ett arbete för att öka hbtq+-

kompetensen inom psykiatrin. (hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans-

personer och personer med queera identiteter. Plustecknet står för övriga 

identitetskategorier som faller inom ramen för begreppet men där det finns 

ytterligare sätt att identifiera sig) 

Region Norrbotten är positiv till en satsning som främjar en mer jämlik och 

jämställd hälsa hos länets befolkning där satsningar på särskilt utsatta mål-

grupper ibland behöver göras.  

I motionen betonas att hbtq+-personers hälsa är direkt beroende av en hälso– 

och sjukvård med god kompetens och kvalitativt bemötande avseende hbtq+-

frågor. 
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Motionen tar avstamp ur Region Norrbottens rapport ”Hbtq+, psykisk hälsa 

och suicidprevention” som gavs ut 2018. I denna framkommer att ohälsan är 

betydligt större bland unga hbtq+-personer än hos de som inte identifierar sig 

som hbtq+-personer. En stor del av orsaken bakom målgruppens utsatthet är 

samhällets snäva hetero – och tvåkönsnorm vilket gör att många unga hbtq+-

personer undviker att söka vård trots att de kan behöva det. Orsaken till att 

många inte söker vård är på grund av rädsla för ett dåligt bemötande vilket 

hos många inneburit bristande tillit till hälso-och sjukvården i allmänhet. An-

del unga hbtq+-personer som allvarligt övervägt att ta sitt liv är också alar-

merande stor vilket gör att ett förebyggande arbete kan rädda liv. 

I motionen framgår att det är av stor vikt att hela vårdkedjan har den kompe-

tens och trygghet som krävs för att ge målgruppen ett gott bemötande samt 

kunna leverera de tjänster som främjar en mer jämlik och jämställd hälso – 

och sjukvård. Det är efterfrågat och av hög prioritet att satsa på psykiatrin då 

både barn och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin möter delar av mål-

gruppen som är i särskilt behov av stöd. 

Inom Region Norrbotten pågår kontinuerliga insatser i syfte att öka kompe-

tens kring hbtq+-frågor. Utbildningar ges via Folkhälsocentrum – mestadels 

via efterfrågan. Det har bland annat utbildats personal bland de som genom-

för Hälsosamtal, Regionens HR-avdelning samt Företagshälsovården knuten 

till Region Norrbotten. Under de senaste tre åren har särskilda satsningar ge-

nomförts med fokus på att kompetensutveckla personal från länets ung-

domsmottagningar där också personal från barn-och ungdomspsykiatrin samt 

vuxenpsykiatrin bjudits in. Ytterligare internat är planerat i april 2020, riktat 

till personal från dessa nämnda verksamheter.  

Det pågår en del arbete men fortfarande finns mycket kvar att göra innan lä-

nets hbtq+-personer kan garanteras ett gott och tryggt bemötande som byg-

ger på kompetens inom hbtq+-området.  

Region Norrbottens uppdrag är att stärka och främja den jämlika och jäm-

ställda hälsan för kvinnor, män och icke-binära i Norrbotten. Att göra en sär-

skild satsning på psykiatrin är av stor betydelse för att främja en mer jämlik 

och jämställd hälsa i Norrbotten då en stor del av psykiatrin (barn, ungdom 

och vuxen) ännu inte nåtts av fortbildning inom området. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet har direkt påverkan på jämställdhet då hbtq+-området innefattar 

personer som på olika sätt tillhör – samt förhåller sig till de två juridiska 

könskategorierna kvinnor och män. Att kompetensutveckla inom hbtq+-om-

rådet innefattar fortbildning inom jämställdhetsområdet, med särskild beto-

ning på att granska maktstrukturer som begränsar kvinnor, män och icke-bi-

näras levnadsvillkor och möjligheter. Syftet med hbtq+-utbildningen är att 

främja hälsa och möjligheter på ett sätt som inkluderar samtliga som ingår i 

länets befolkning. Beslutet ger en positiv effekt avseende Region Norrbot-

tens uppdrag att skapa goda jämlika och jämställda livsvillkor för kvinnor, 

män och icke-binära norrbottningar. 

Bilagor: 

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten 

Regionstyrelsens protokoll 2020-03-04 § 48 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Utvecklingsdirektör 

Divisionschef länssjukvård 

Divisionschefer närsjukvård 
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§ 96 

Motion 21-2019 om haverikommission 
för godstransporter 

Dnr 2240-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Ett fungerande godsflöde är viktigt för ett fungerande samhälle och för att 

kunna erbjuda länets medborgare och företag en god samhällsservice. Uti-

från rollen som regionalt utvecklingsansvarig följer Region Norrbotten den 

utveckling som sker gällande godstransporterna i länet. Nya Bussgods i Norr 

AB kommer här att spela en viktig roll. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiets regiongrupp föreslår i en motion att regionfullmäktige ska ta 

initiativ till att inrätta en haverikommission för godstransporter i hela Norr-

botten. Kommissionen ska bestå av 12 ledamöter där samtliga partier i full-

mäktige utser en ledamot och majoriteten utser ordförande. Norrbottens 

kommuner ska bjudas in att utse hälften av ledamöterna i kommissionen 

samt utse vice ordförande. 

Kommissionen föreslås få i uppdrag att redovisa vad som hänt inför nedlägg-

ningsbeslutet av Bussgods i Norrbotten AB för att dra lärdom inför nytt för-

slag. Kommissionen ska också utarbeta förslag till transportorganisation för 

godsdistribution/upphämtning i hela Norrbotten och redovisa sitt förslag till 

regionfullmäktige i februari 2020. 

Regionala utvecklingsnämnden 2020-03-24 § 42 och regionstyrelsen 2020-

06-09 § 107 har föreslagit fullmäktige besluta att avslå motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet  
Glenn Berggård (V), Linda Jonsson (V) och Birgit Meier Thunborg (M) fö-

reslår bifalla motionen förutom motionens sista att-sats om att kommissionen 

ska redovisa sitt förslag till regionfullmäktige i februari 2020.  

Kenneth Backgård (SVJP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. 

Ärendet 
Region Norrbotten är tillsammans med länets kommuner medlemmar i kom-

munalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). RKM äger 

Länstrafiken som i sin tur äger Bussgods. Beslutet att avveckla Bussgods har 

fattades av Länstrafikens styrelse och RKM. 
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Bussgods i Norrbotten AB hade under en längre tid gått med förlust och trots 

åtgärdsprogram har det inte lett till några förbättringar gällande resultatet. De 

analyser som genomfördes innan beslut om avveckling har heller inte resul-

terat i förslag på åtgärder och lösningar som skulle kunna vända den nega-

tiva utvecklingen för Bussgods.  

Efter beslut om nedläggning av Bussgods i Norrbotten AB har ny leverantör 

för leveranser av Region Norrbottens gods upphandlats (Schenker). Parallellt 

med detta har Bussgods fortsatt arbetet med att få till stånd en verksamhet 

om är ekonomiskt bärkraftig. Under hösten 2019 beslutade Länstrafiken 

Norrbotten att köpa en tredjedel av det befintliga bussgodsbolaget i Väster-

botten och därefter har Västerbotten beslutat att sälja denna tredjedel. Ge-

nom denna lösning kan länen dela på gemensam administration, IT-resurser, 

bolagsledning etc. Det nya namnet blir Bussgods i Norr AB och har för av-

sikt att starta 1 april 2020. 

Under januari till och med april 2020 har Bussgods hållits vid liv med redu-

cerade kostnader för att inte förlora kunder. Fem bussgodsterminaler i länet 

kommer driftas av Bussgods i Norr ABs egen personal, i övriga nio kommu-

ner kommer lokala entreprenörer att upphandlas/bli ombud. 

Utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv kommer regionen att följa ut-

vecklingen av godstransporter för företag och medborgare. Som ett led i 

detta deltar Region Norrbotten i projektet Nationell ombudsplattform som 

bland annat genomfört workshops i Pajala och Arjeplog för att hitta ersätt-

ningslösningar. Här kan Bussgods i Norr AB ha en viktig roll att spela ge-

nom att vara spindel i nätet och hjälpa andra transportörer att kunna leverera 

gods i glesbygd.  

Beslutsunderlag: 

Motion 21 – 2019 om haverikommission för godstransporter 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-03-24 § 42 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 107 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 97 

Motion 24-2019 om att plastbanta 
Region Norrbotten 

Dnr 3039-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten bedriver redan idag ett aktivt arbete för att reducera mil-

jöfarlig plast i sina verksamheter, ett arbete som ska fortsätta. Att ersätta all 

dagens plast med fossilfri plast skulle innebära en stor ekonomisk fördyring. 

Sammanfattning 
Christina Snell Lumio (V) anför i en motion att plast har blivit en av vår tids 

stora miljöfrågor som inte bara förstör inte våra hav och vattendrag, utan 

också försämrar även vår miljö. Motionären yrkar därför på att Region Norr-

botten ska starta ett arbete för att plastbanta och därmed minska använd-

ningen av plast samt sanera verksamheten från hälso- och miljöfarlig plast. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 108 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Ärendets behandling under sammanträdet  
Glenn Berggård (V) och Maria Holmquist Ek (V) föreslår bifalla motionen.  

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår fullmäktige anse motionen besvarad.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens, Glenn Berggårds och Kenneth Back-

gårds förslag vart och ett under proposition och finner att fullmäktige bifaller 

Kenneth Backgårds förslag.   

Ärendet 
All plast är inte ”dålig” plast. Det är viktigt att ha ökat fokus på återvinnings-

bar plast och att reducera emballage/förpackningar i plast. Enligt Öppna 

jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2019 har Region Norrbotten blivit 

bättre på materialåtervinning och ligger i topp i riket. Regionen arbetar lång-

siktigt med att byta icke fossilfri plast till fossilfri plast. Vissa plaster går 

heller inte att ersätta eftersom det inte finns alternativ som fungerar i vård-

verksamhet. 

Inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är användningen av engångskläder 

(till exempel plastförkläden) betydande. Region Norrbotten arbetar aktivt 

med att reducera andelen miljöfarlig plast i verksamheten. Regionen arbetar 

till exempel med giftfria väntrum som innebär att aktivt arbeta för att ta bort 

hälso- och miljöfarlig plast från väntrum för barn och unga. Region Norrbot-

ten deltar också i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) referensgrupp 

angående avtal kring kvalitetssäkrade (ur hälso- och miljösynpunkt) ”belö-

ningsleksaker”.  
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Beslutsunderlag: 

Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 108 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Regional utvecklingsdirektör 

 

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 28-29 OKTOBER 2020 

66 

 

§ 98 

Motion 26-2019 om översyn av hotell 
Vistets attraktivitet och prissättning 

Dnr 3105-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget  
Syftet med Hotell Vistet är att vara ett komplement till vårdavdelningarna på 

Sunderby Sjukhus för patienter med lättare vårdbehov och på så sätt frigöra 

vårdplatser för patienter med större vårdbehov. Utbudet av service och sjuk-

husansluten vård och behandling dygnet runt skiljer Vistet från vanliga ho-

tell och ökar driftskostnaderna varför den samlade bedömningen är att nuva-

rande prisnivå är rätt. Att ändra prissättningen för att konkurrera med vanliga 

hotell i närområdet strider dessutom mot gällande konkurrenslagstiftning. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Region Norrbotten genomför 

en analys av hotell Vistets attraktivitet och prissättning gentemot framförallt 

allmänheten. Detta för att öka beläggningsgraden. Enligt Sverigedemokra-

terna överstiger priserna på rum vid hotell Vistet marknadspriserna för ho-

tellrum i närområdet, varför det kan vara svårt för hotell Vistet att upplevas 

som attraktivt och därmed uppnå en god beläggningsgrad. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 109 föreslagit fullmäktige besluta att 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 
Patienthotell Vistet vid Sunderby sjukhus är i första hand avsett att användas 

av patienter och deras anhöriga. Vistet arbetar utifrån ett hotellkoncept men 

erbjuder också medicinsk service till patienter som är i behov av sjukhusan-

sluten vård och behandling dygnet runt.  

Hotell Vistet är ett komplement till vårdavdelningarna vid Sunderby sjuk-

hus. Erfarna sjuksköterskor och undersköterskor finns tillgängliga dygnet 

runt, för att erbjuda medicinsk trygghet och god service. Våningsvärdinnor 

finns dagligen till hands för att ge service såsom städning och servering av 

mat. 

Tilldelning av rum till externa gäster sker i mån av lediga rum, efter att till-

delning skett till patienter, anhöriga eller följeslagare till patienter. Priset för 
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externa gäster på hotell Vistet är 1 000 kronor för ett enkelrum, 1 300 kronor 

för ett dubbelrum och 1 500 kronor för ett delux-dubbelrum 

En jämförelse av prissättning av hotell i centrala Luleå och Boden har ge-

nomförts. Vid tiden för jämförelsen kostade ett rum för en person i Luleå 

mellan 995 och 1 350 kronor per natt och ett rum för två personer mellan 1 

011 och 1 555 kronor per natt. I Boden kostar ett rum för en person mellan 

890 och 1 480 kronor per natt och ett rum för två personer mellan 1 090 och 

1 700 kronor per natt. 

Vistet är det patienthotell i landet som genomför flest vårdinsatser. På ett år 

har Vistet ca 5 500 vårddygn för patienter som annars skulle ha behövt uppta 

en vårdplats på sjukhuset. Patienthotell i övriga Sverige har till övervägande 

del patienter som kommer och får strålbehandling, vårdpersonalen på pati-

enthotellen ger då inte någon medicinsk behandling till dessa patienter. Be-

läggningen på hotell Vistet varierade mellan 61 och 40 procent under peri-

oden december 2018 till och med december 2019. Arbete för att öka belägg-

ningen och på så vis ytterligare avlasta vårdavdelningarna är ständigt på-

gående.  

I konkurrenslagen finns bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet. Bestämmelserna innebär att en region kan förbjudas att driva 

en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk art eller att i den verksam-

heten agera så att konkurrensen på marknaden begränsas.  

Av kommunallagen framgår att kommuner och regioner får driva närings-

verksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och i syfte att tillhandahålla all-

männyttiga anläggningar eller tjänster. 

Bilagor: 

Motion 26-2019 om översyn av hotell Vistets attraktivitet och prissättning 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 109 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör  

Divisionschef Service 
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§ 99 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:00 för att återupptas nästa dag kl. 09:00. 
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§ 100 

 

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

manträdet öppnat kl. 09:00. Sammanträdet hålls i Kulturens hus, Luleå.  

 

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 28-29 OKTOBER 2020 

70 

 

§ 101 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: 

 

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Anders Öberg  

Elisabeth Lindberg  

Johannes Sundelin  

Helena Öhlund  

Lennart Åström  

Bente Moen Åkerholm Camilla Mattila 

Bengt Westman  

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Doris Messner  

Johnny Åström  

Niclas Sjöö Dan Ankarholm 

Anders Sundström  

Margareta Henricsson  

Ann-Christin Åström  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Erika Sjöö  

Mats Bodmark Bo Ek 

Jörgen Afvander  

Staffan Eriksson Anders Rönnqvist 

Anna Scott  

Terese Falk Carolin  

Stig Nordqvist  

Martin Åström  

Tomas Vedestig  

Heli Valjus Helin Margareta Dahlén 

Sead Maglic  

Ann-Sofie Henriksson Sören Sidér 

Maire Nyström Lena Hedman 

Anne Stridsman  

Roland Dahlqvist William Torikka 

Malin Markström Christer Bergdahl 

Dick Vånsjö Nicklas Johansson 

Monika Karlsson  
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Ia Uvberg  

Daniel Persson  

Ann Kristin Nilsson Anita Gustavsson 

Jan Sydberg  

Eivor Olofsson  

Sven Holmqvist  

Carina Strömbäck  

Lennart Thörnlund  

Eivy Blomdahl Gerd Siverhall 

Lennart Holm  

Maria Sjöberg Ann-Sofie Isaksson 

Peter Sköld Birgitta Siljelöv 

Maivor Johansson  

Anders Burman  

Anna-Carin Aaro  

Thor Viklund  

 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Linda Frohm  

Anders Josefsson  

Monika Hedström  

Marina Eriksson Henrik Wiström 

Daniel Bergman Roland Nordin 

Birgit Meier Thunborg  

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Katarina Burman Conny Sundkvist 

Erik Gräs Elisabeth Bramfeldt 

Maria Holmquist  

Christina Snell-Lumio  

Linda Jonsson  

 

Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Marianne Sandström  

Lage Hortlund  

Paula Palmqvist  

Kristina Karlsson Per Göransson 

Susanne Ström  
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Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Nils-Olov Lindfors  

Sarah Karlsson  

Kristina Bäckström Kurt-Åke Andersson 

Majvor Sjölund  
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§ 102 

Behandling av sjukvårdsberedningens 
verksamhetsrapport 2020 

Dnr 1407-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att överlämna sjukvårdsberedningens verksam-

hetsrapport 2020 till regionstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19–20 § 129 att tilldela sjukvårdsbe-

redningen uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget ”Vilka behov 

av stöd och hjälp av en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norr-

botten”.  

I sin verksamhetsrapport presenterar sjukvårdsberedningen fakta i ärendet 

och redovisar sina slutsatser. De behov som beredningen hittills identifierat 

sammanfattas i följande punkter: 

 Tillgång till fullvärdig ungdomsmottagning för barn och ungdomar i hela 

Norrbotten. 

 Bredare marknadsföring i flera kanaler för att nå så många barn och ung-

domar som möjligt med information om vilket stöd och vilken hjälp man 

har rätt till och hur man kommer i kontakt med hälso- och sjukvården på 

ett sätt som passar ens förutsättningar. 

 Det måste finnas olika fysiska och digitala möjligheter för barn och ung-

domar att kontakta och besöka en ungdomsmottagning efter sina behov 

och förutsättningar. 

 Det måste vara enkelt och gå snabbt för barn och ungdomar att komma i 

kontakt med någon vuxen att prata med. 

 Samverkan och samordning av ungdomsmottagningar måste snarast på-

börjas för att främja en jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 

i hela Norrbotten. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Sjukvårdsberedningens ordförande Erika Sjöö (SJVP) presenterar beredning-

ens verksamhetsrapport 2020 och föreslår att den överlämnas till regionsty-

relsen för vidare hantering.  

Ann Kristin Nilsson (S), Linda Jonsson (V), Kenneth Backgård (SJVP) och 

Kristina Bäckström (C) stödjer Erika Sjöös förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Erika Sjöös förslag under proposition och finner att full-

mäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag: 

Regionfullmäktiges protokoll 2019-11-19–20 § 129 

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020 
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§ 103 

Behandling av uppdragsberedningens 
verksamhetsrapport 2020  

Dnr 734-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att överlämna uppdragsberedningens verksam-

hetsrapport 2020 till regionstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19–20 § 129 att tilldela uppdragsbe-

redningen uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget ”Hur kan Reg-

ion Norrbotten möjliggöra för medborgare och aktörer i Norrbottens län att 

ställa om till en fossiloberoende region”.  

I sin verksamhetsrapport presenterar uppdragsberedningen fakta i ärendet 

och redovisar sina slutsatser. De behov som beredningen identifierat sam-

manfattas i följande punkter:  

Behov hos aktörer 

 Region Norrbotten måste arbeta för en hållbar och långsiktig strategi 

gällande fossilfria alternativ både nationellt och internationellt. 

 Region Norrbotten måste arbeta för en väluppbyggd infrastruktur för 

fossilfria alternativ, både på regional, nationell och internationell nivå. 

 Region Norrbotten måste arbeta för en tydlig prioritering gällande till-

gång till de olika transportmöjligheterna i länet utifrån vad som är mest 

hållbart ur ett miljöperspektiv. 

 Det är önskvärt att Region Norrbotten ställer krav på fossilfria alternativ 

vid upphandlingar. 

 Det är viktigt att Region Norrbotten arbetar för effektiva och rättssäkra 

tillståndsprocesser som bidrar till att verksamheter kan bli fossilobero-

ende. 

Behov hos medborgare 

 Det är viktigt att Region Norrbotten arbetar för en väluppbyggd infra-

struktur och information gällande fossilfria alternativ. 

 Region Norrbotten måste arbeta för en synkroniserad, anpassad och sä-

ker kollektivtrafik som med digitala medel ger medborgarna en enkel 

överblick över samtliga kollektiva färdmedel. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Uppdragsberedningens ordförande Daniel Bergman (M) presenterar bered-

ningens verksamhetsrapport 2020 och föreslår att den överlämnas till region-

styrelsen för vidare hantering.  

Gunnel Sandlund (V), Anna-Carin Aaro (S), Staffan Eriksson (SJVP), Maj-

vor Sjölund (C), Christina Snell-Lumio (V) och Nils-Olov Lindfors (C) stöd-

jer Daniel Bergmans förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Daniel Bergmans förslag under proposition och finner 

att fullmäktige bifaller förslaget. 
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Beslutsunderlag: 

Regionfullmäktiges protokoll 2019-11-19–20 § 129 

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020 
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§ 104 

Ny driftsorganisation i Region 
Norrbotten  

Dnr 1351-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för en konsekvensbe-

dömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, pati-

enter och personal. 

Protokollsanteckning 

Särskilt yttrande från socialdemokraternas ledamöter: ”Vi socialdemokrater 

yrkar på återremiss av ärendet.  Att förändra en organisation är en grannlaga 

uppgift och för att vi politiker ska känna oss trygga i beslutet krävs att försla-

get belyses ur många perspektiv. Denna grund saknar vi eftersom vi endast 

har kunnat ta del av en liten mängd av de dokument som regionledningen har 

grundat beslutet på. Bland annat kan nämnas att de bilagor som hänvisas har 

vi inte haft tillgång till. Förutom bristen av underlag anser vi att ärendet 

måste kompletteras med risk och konsekvensanalys av hur den föreslagna 

organisationsförändringen kommer att påverka personalen, ekonomin och ar-

betsmiljön. Vi saknar även beskrivning över hur den förändrade organisat-

ionen påverkar patientflöden, kötider, mm. Ingen kan heller undgå det fak-

tum regionen fortfarande är mitt inne i en hantering av Covid-19 pandemin 

och därför måste organisationsförändringen och eventuella konsekvenser be-

lysas även från det perspektivet. Socialdemokraterna yrkar därför återremiss 

på förslaget och anser att ett eventuellt beslut om ny organisation måste be-

handlas när ärendet kompletterats med dom ovan beskrivna konsekvensana-

lyser”.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
För att Region Norrbotten även i framtiden ska kunna bibehålla eller öka 

kvaliteten i vården, hantera den demografiska utvecklingen, ha kostnadskon-

troll och möta nya förväntningar behöver regionen genomföra stora föränd-

ringar de närmaste åren. Regionen behöver förändra arbetssätt, ompröva 

gamla sanningar, använda ny teknik och bli mer effektiva och samtidigt er-

bjuda verksamhet av god kvalitet.  

För att skapa förutsättningar att leda en komplex verksamhet av god kvalitet 

inom givna ekonomiska ramar föreslås en ny driftsorganisation. Den nya or-

ganisationen syftar till en ökad enhetlighet, styrbarhet, robusthet, bättre för-

utsättningar att bedriva en effektiv verksamhet och samverkan över divis-

ions- och klinikgränser. 

Sammanfattning 
Översyn och genomlysning av regionens organisationsstruktur och verksam-

het har genomförts. Dessa visar på potential till effektiviseringar och förbätt-

ringar av verksamheten.  

Förslaget till ny organisation syftar till att stärka primärvården, etablera en 

enhetlig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården samt en 
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enhetlig chefs- och ledningsmodell för att skapa förutsättningar att kunna ge 

en likvärdig vård i länet. 

Genom att tilldela den regionövergripande verksamheten inom ekonomi, HR 

och IT/MT ett uppdrag som beställare och kravställare mot funktionsområ-

den inom division Regionservice ges möjligheter till en effektivare och mer 

ändamålsenlig verksamhet.  

En ny och effektivare organisation är också en av förutsättningarna för att 

kunna sänka Region Norrbottens kostnader till en långsiktigt hållbar nivå. 

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 172 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa ny driftsorganisation enligt bild 1 och att den nya organisationen träder 

i kraft från och med 1 januari 2021. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP) och Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionsty-

relsens förslag.  

Glenn Berggård (V) föreslår i första hand återremittera ärendet för en konse-

kvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksam-

het, patienter och personal. I andra hand föreslår Glenn Berggård avslå reg-

ionstyrelsens förslag.  

Marianne Sandström (SD), Lage Hortlund (SD), Linda Jonsson (V), Johan-

nes Sundelin (S), Anders Öberg (S), Elisabeth Lindberg (S), Helena Öhlund 

(S) och Carina Strömbäck (S) stödjer Glenn Berggårds första- och andra-

handsförslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag om återremiss under proposit-

ion och finner att fullmäktige avslår förslaget.  

Omröstning begärs och genomförs, där en ja-röst innebär att ärendet ska av-

göras idag och en nej-röst innebär att bifalla förslaget om återremiss.  

Efter genomförd omröstning konstaterar ordföranden att 37 ja-röster och 34 

nej-röster lämnats och att fullmäktige därmed beslutat att ärendet ska återre-

mitteras.  

Omröstningsresultat 

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Kenneth Backgård  J    

Doris Messner  J    

Johnny Åström  J    

Niclas Sjöö Dan Ankarholm J    

Anders Sundström  J    

Margareta Henricsson  J    

Ann-Christin Åström  J    

Lennart Ojanlatva  J    

Anders Bohm  J    

Erika Sjöö  J    

Mats Bodmark Bo Ek J    

Jörgen Afvander  J    

Staffan Eriksson Anders Rönnqvist J    
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Anna Scott  J    

Terese Falk Carolin  J    

Stig Nordqvist  J    

Martin Åström  J    

Tomas Vedestig  J    

Heli Valjus Helin Margareta Dahlén J    

Sead Maglic  J    

Ann-Sofie Henriksson Sören Sidér J    

Maire Nyström Lena Hedman J    

Anne Stridsman  J    

Roland Dahlqvist William Torikka J    

Malin Markström Christer Bergdahl J    

Dick Vånsjö Nicklas Johansson J    

Monika Karlsson  J    

 

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Anders Öberg   N   

Elisabeth Lindberg   N   

Johannes Sundelin   N   

Helena Öhlund   N   

Lennart Åström   N   

Bente Moen Åkerholm Camilla Mattila  N   

Bengt Westman   N   

Ia Uvberg   N   

Daniel Persson   N   

Ann Kristin Nilsson Anita Gustavsson  N   

Jan Sydberg   N   

Eivor Olofsson   N   

Sven Holmqvist   N   

Carina Strömbäck   N   

Lennart Thörnlund   N   

Eivy Blomdahl Gerd Siverhall  N   

Lennart Holm   N   

Maria Sjöberg Ann-Sofie Isaksson  N   

Peter Sköld Birgitta Siljelöv  N   

Maivor Johansson   N   

Anders Burman   N   

Anna-Carin Aaro   N   

Thor Viklund   N   
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Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Linda Frohm  J    

Anders Josefsson  J    

Monika Hedström  J    

Marina Eriksson Henrik Wiström J    

Daniel Bergman Roland Nordin J    

Birgit Meier Thunborg  J    

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Glenn Berggård   N   

Katarina Burman Conny Sundkvist  N   

Erik Gräs Elisabeth Bramfeldt  N   

Maria Holmquist   N   

Christina Snell-Lumio   N   

Linda Jonsson   N   

 

Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Marianne Sandström   N   

Lage Hortlund   N   

Paula Palmqvist   N   

Kristina Karlsson Per Göransson  N   

Susanne Ström   N   

 

 

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Nils-Olov Lindfors  J    

Sarah Karlsson  J    

Kristina Bäckström Kurt-Åke Andersson J    

Majvor Sjölund  J    
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Ärendet 

Bakgrund 

För att Region Norrbotten även i framtiden ska kunna tillgodose befolkning-

ens behov av hälso- och sjukvård krävs genomgripande förändringar. Reg-

ionen behöver anpassa dagens verksamhet inför morgondagens behov och 

samtidigt ha en långsiktigt hållbar ekonomi. 

Processen 

En genomlysning av regionens verksamheter har pågått sedan hösten 2019 i 

syfte att tydliggöra nuläget. Genomlysningen har huvudsakligen genomförts 

med hjälp av regionens interna resurser. Utifrån uppdrag i regionstyrelsens 

plan 2020-2022 har genomlysning av regiongemensamma områden genom-

förts. Utöver detta har genomlysning genomförts i regionens verksamheter. 

Regionen har även tillvaratagit tidigare genomförda utredningar, genomlys-

ningar och faktainsamlingar. 

Under våren 2020 har konsulter anlitats för två genomlysningsuppdrag. 

Ernst & Young har genomfört en utredning gällande sjukvårdssystemet och 

KPMG har genomfört en översyn och kartläggning av lednings-, stabs- och 

stödfunktioner. Inom ramen för konsultrapporterna har nulägesanalyser pre-

senterats samt förslag på ny organisation. 

Medarbetare i Region Norrbotten har alltsedan hösten 2019 erbjudits möjlig-

het att inkomma med förslag/synpunkter i syfte att effektivisera arbetssätt 

och möjliggöra effekthemtagningar. Totalt har det inkommit drygt 500 för-

slag/synpunkter från regionens medarbetare som alla tagits om hand och i 

delar redan beaktats i omställningen. 

Ovanstående har legat till grund för förslaget till ny organisationsstruktur.  

Ny driftsorganisation  

Den nya driftsorganisationen föreslås träda ikraft 1 januari 2021. Målsätt-

ningen är att organisationsförändringen ska vara i full drift vid halvårsskiftet 

2021. Nedan visas den nya organisationen. 
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Bild 1: Ny driftsorganisation i Region Norrbotten 

 

Ny stabs- och stödstruktur  

Den nya organisationen består av en regionstab samt stöd inom följande om-

råden: hälso- och sjukvård, ekonomi- och uppföljning, HR, IT/MT- och digi-

talisering, kommunikation samt regional utveckling. Verksamheternas inne-

håll kan vid behov komma att förändras. Samverkansmodeller upprättas mel-

lan beställande och utförande verksamheter för att tydliggöra beställar- och 

utförandeansvar samt leveransförväntningar inom ekonomi, HR och IT/MT. 

Chefer för dessa verksamheter rapporterar till regiondirektören. Antalet med-

arbetare i nuvarande regiondirektörens stab uppgick den sista februari 20201 

till 436. Verksamheterna beskrivs nedan: 

Regionstab 
Staben består exempelvis av politikerstöd, ärendehantering, registratur och 

arkiv, juridik, internkontroll, strategiskt inköp, chefsläkare, forskning och ut-

bildning och jämställdhet. 

Hälso- och sjukvård 
Genom att samla vårdrelaterade stödverksamheter skapas bättre förutsätt-

ningar för styrning, stöd och uppföljning av verksamheterna. Här finns ex-

empelvis allmänna hälso- och sjukvårdsfrågor, hälsoinformatik, läkemedel, 

kunskapsstyrning, folkhälsa, förbättringsmetodik, patientsäkerhet, vårdhy-

gien, smittskydd samt patientnämnd.  

Ekonomi och uppföljning 
Verksamheten ansvarar exempelvis för förvaltning och utveckling av region-

ens övergripande ekonomiprocesser inom budget, uppföljning, rapportering 

                                                      
1 Sista februari 2020 har valts som avläsningstidpunkt på grund av att siffror efter 

denna tidpunkt är påverkade av Coronapandemin och bedöms därför inte vara rättvi-

sande. 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 28-29 OKTOBER 2020 

82 

 

samt analys. Verksamheten är beställaransvarig gentemot ekonomiservice 

inom division Regionservice avseende ekonomi och uppföljning. 

HR 
Verksamheten har exempelvis det övergripande ansvaret för strategi, led-

ning, utveckling, samordning och uppföljning av regionens HR-processer på 

övergripande nivå. Verksamheten är beställaransvarig gentemot HR-service i 

division Regionservice. 

IT/MT och digitalisering 
Verksamheten ansvarar exempelvis för regionens samlade strategiska 

IT/MT-frågor, digitalisering och VAS tillverkarorganisation. Verksamheten 

är beställaransvarig gentemot IT/MT-service i division Regionservice.  

Kommunikation 
Verksamheten ansvarar exempelvis för information och kommunikation i 

regionen, både internt och externt.  

Avdelning för regional utveckling 
Verksamheten leder och samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom 

samhällsplanering, näringsliv och kultur och är beredande inför den region-

ala utvecklingsnämnden. 

Ny divisionsorganisation 
Den nya divisionsorganisationen föreslås bestå av sex divisioner: division 

Nära, division Länssjukvård 1, division Länssjukvård 2, division Funktion, 

division Psykiatri samt division Regionservice.  

Den nya organisationen syftar till att stärka primärvården, etablera en enhet-

lig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården och skapa för-

utsättningar för att kunna ge en likvärdig vård i länet. En enhetlig chefs- och 

ledningsmodell införs för regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Detta 

leder till fördelar i form av ökad enhetlighet, styrbarhet, robusthet, ökade 

möjligheter till samverkan, samt bättre förutsättningar för att bedriva en ef-

fektiv verksamhet och samverkan över divisions- och klinikgränser. 

Verksamheterna i de olika divisionerna beskrivs nedan: 

Division Nära 
I divisionen samlas länets primärvård tillsammans med folktandvården. 

Detta underlättar ledning och styrning av verksamheten, spridning av väl 

fungerande arbetssätt, samlokalisering av verksamhet och rotation av perso-

nal. En samlad ledning för primärvården skapar bättre förutsättningar för 

samverkan med länskliniker och utvecklingspotential för nära vård. Divis-

ionen omfattar drygt 1 500 medarbetare och innehåller följande verksam-

heter:  

 VO folktandvård 

 VO primärvård – Gällivare 

 VO primärvård – Kalix 

 VO primärvård – Kiruna 

 VO primärvård – Luleå-Boden  
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 VO primärvård – Piteå 

Division Länssjukvård 1  
Varje verksamhetsområde i divisionen leds av en verksamhetschef med an-

svar för klinikens verksamhet i hela regionen. Enhetschefer inom respektive 

verksamhetsområde ansvarar för klinikens verksamhet inom ett specifikt 

geografiskt område. I divisionen ingår vårdplatser tillhörande divisionens 

verksamheter och dessa organiseras i VO omvårdnad. Divisionen omfattar 

drygt 1 700 medarbetare och innehåller följande verksamheter: 

 VO akut omhändertagande, ambulans och transport. Här ingår akutmot-

tagning på respektive sjukhus samt sjuktransporter. 

 VO barnsjukvård 

 VO internmedicin/geriatrik 

 VO neurocentrum inkl neurologi och strokevård 

 VO omvårdnad  

Division Länssjukvård 2 
Cancervården samlas genom inrättandet av en onkologisk länsklinik. I divis-

ionen ingår vårdplatser tillhörande divisionens verksamheter och dessa orga-

niseras i VO omvårdnad. Varje verksamhetsområde i divisionen leds av en 

verksamhetschef med ansvar för klinikens verksamhet i hela regionen. En-

hetschefer inom respektive verksamhetsområde ansvarar för klinikens verk-

samhet inom ett specifikt geografiskt område. Divisionen omfattar drygt 

1 200 medarbetare och innehåller följande verksamheter:  

 VO allmänkirurgi/Urologi  

 VO hjärtsjukvård 

 VO obstetrik/gynekologi 

 VO omvårdnad 

 VO onkologi 

 VO ortopedi 

 VO infektion/hud/reuma/lunga 

 VO paramedicin 

 VO ögon  

 VO ÖNH/käk/syn-hör  

Division Funktion  
I divisionen samlas verksamhetsområden vars tjänster avropas från andra 

verksamheter. Divisionen omfattar drygt 600 medarbetare och innehåller föl-

jande verksamheter: 

 VO AnOpIva  

 VO bild- och funktionsmedicin  

 VO laboratoriemedicin  

Division Psykiatri 
Den vuxenpsykiatriska verksamheten samlas i ett verksamhetsområde och 

leds av en verksamhetschef. En samlad psykiatrisk verksamhet möjliggör för 
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verksamhetschefen att optimera verksamheten ur ett länsperspektiv. Divis-

ionen omfattar drygt 500 medarbetare. 

Division Regionservice  
Divisionen samlar stödfunktioner som hanterar regiongemensamma funkt-

ioner och tjänster för att skapa möjlighet till ett mer effektivt, standardiserat, 

flexibelt och samordnat stöd till regionens verksamheter. Divisionen består 

av följande verksamhetsområden: HR, ekonomi, IT/MT, inköp- och försälj-

ning, FM samt fastigheter. Varje verksamhetsområde leds av en verksam-

hetschef som rapporterar till divisionschefen. Divisionen omfattar drygt 800 

medarbetare. Nedan beskrivs de olika verksamhetsområdena. 

HR-service 

HR-service hanterar exempelvis verksamhets- och lönestöd. HR-service 

kravställs från central HR-funktion. 

Ekonomiservice 

Ekonomiservice hanterar exempelvis redovisning och bokslut samt verksam-

hetsuppföljning. Här samlas resurser som arbetar med internt arbete avse-

ende bland annat redovisning, bokslut och verksamhetsuppföljning. Ekono-

miservice kravställs från en central ekonomifunktion. 

IT/MT-service 

I IT/MT-service ansvarar exempelvis för det operativa IT/MT-arbetet samt 

förvaltning, utveckling och drift av IT/MT-system. IT/MT-service kravställs 

från central IT/MT-funktion. 

Inköps- och försäljningsservice 

Inköp- och försörjningsservice ansvarar exempelvis för upphandling och in-

köp, materialförsörjning och hjälpmedel.  

FM-service 

FM-service (Facility Management) ansvarar för att tillhandahålla fastig-

hetsnära tjänster, till exempel städ, reception, vaktmästeri, restaurang och 

kök.  

Fastigheter 

Fastigheter ansvarar för exempelvis förvaltning och utveckling av regionens 

fastigheter. 

Närstöd inom divisionerna 
Inom divisionerna inrättas ett närstöd i syfte att utgöra divisionschefens 

närmaste stöd i styrning och ledning. Närstödet innehåller exempelvis admi-

nistrativt stöd, ekonomi-och uppföljningsstöd, HR-stöd samt verksamhetsut-

vecklare. 

Divisionernas innehåll – nu och i framtiden 

Utifrån dagens verksamhet och innehåll har de föreslagna divisionerna inom 

hälso- och sjukvården byggts upp med placering av verksamhetsområden en-

ligt bild 2 nedan.  
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Bild 2: Divisionsorganisation inklusive 
verksamhetsområden, antalet anställda per 2020-02-

29 

Antalet medarbetare i divisioner och verksamhetsområden är en ögonblicks-

bild av hur medarbetarantalet såg ut den sista februari 20202 och presenteras 

i syfte att underlätta förståelsen för verksamheternas omfattning idag. Beslut 

om förändring av verksamhetsområden och dess placering i organisationen 

måste tillhöra verksamheten. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

                                                      
2 Sista februari 2020 har valts som avläsningstidpunkt på grund av att siffror efter 

denna tidpunkt är påverkade av Coronapandemin och bedöms därför inte vara rättvi-

sande. 
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Beslutsunderlag: 

Region Norrbottens interna genomlysningsarbete hittas här: http://insi-

dan.nll.se/Ledning--styrning/omstallningen/ 

Ernst & Young: Huvudrapport - Översyn och kartläggning av Region Norr-

bottens sjukvårdssystem (dnr 03531-2019), bilagor se nedan: 

Delrapport 1 - Prehospital akutsjukvård och transport 

Delrapport 2 - Det akuta omhändertagandet 

Delrapport 3 – Vårdplatser 

Delrapport 4 - Regionens operationsverksamhet 

Delrapport 4 - Regionens operationsverksamhet Bilaga 1 

Delrapport 5 - Lednings- och chefsstruktur 

Delrapport 5 - Lednings- och chefsstruktur Bilaga A 

Delrapport 5 - Lednings- och chefsstruktur Bilaga B 

Delrapport 6 – Jourlinjer 

Delrapport 7 - Digitalisering och arbetssätt 

Delrapport 8 - Beskrivning av verksamheter 

KPMG Slutrapport (2020-08-02): Översyn av lednings-, stabs- och stöd-

funktioner i Region Norrbotten (dnr 03531-2019), bilaga se nedan: 

KPMG Appendix 

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 172 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 

 

Notering:  

Roland Dahlqvist (SJVP) avbryter tjänstgöringen kl 13:30 och ersätts av 

Göte Eriksson (SJVP). 

Dick Vånsjö (SJVP) avbryter tjänstgöringen kl. 13:30 och ersätts av Alice 

Videkull (SJVP).  

  

http://insidan.nll.se/Ledning--styrning/omstallningen/
http://insidan.nll.se/Ledning--styrning/omstallningen/
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§ 105 

Motion 28-2019 om översyn av BB-
eftervårdsverksamheten på hotell 

Vistet 
Dnr 3107-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbottens ambition är att på sikt föra över mer resurser och verk-

samhet från BB-avdelningen till BB-hotellet. Verksamheten är väl funge-

rande och en överföring av resurser skulle innebära en kostnadsbesparing för 

regionen. Dock är det inte möjligt i nuläget på grund av den barnmorskebrist 

som råder i länet. Som en åtgärd för att öka antalet barnmorskor erbjuds 

sjuksköterskor vidareutbildning till barnmorska med studielön. Den fram-

gångsrika satsningen har hitintills resulterat i 19 utexaminerade barnmors-

kor. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att regionen genomför en 

analys av BB-eftervård på hotell Vistet. Analysen ska besvara om det är 

möjligt att utöka öppettider och bemanning med barnmorskor till att omfatta 

alla veckodagar. Regionen strävar efter att utöka verksamheten på BB-hotel-

let så snart tillgången till barnmorskor är tillgodosedd.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 110 föreslagit fullmäktige besluta att 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 
Tillkomsten av patienthotell Vistet möjliggjorde öppnandet av BB-hotellet 

där mammor vistas inför och efter normalförlossning. Hotellet är bemannat 

med vårdpersonal dygnet runt, bland annat för provtagning och amningsstöd. 

Barnmorska finns tillgänglig på förmiddagen på vardagar för patienter med 

förväntat normalt efterförlopp. Vid behov av extra kontroller av barnmorska 

eller undersköterska under helgtid är patienten inlagd på BB avdelning alter-

nativt vistas på hotellet och genomför kontroller på BB. Av drygt 5 000 in-

läggningar år 2018 avsåg cirka 900 patienter från BB/gyn.  

Enligt verksamhetsområdet gyn/obstetrik är det önskvärt men inte möjligt 

med öppethållande alla veckodagar på BB-hotellet. Det är framförallt tre or-

saker som förhindrar detta: 
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 Bristen på barnmorskor i hela länet som lett till att bemanningen på BB-

avdelningen redan är minimal. 

 Barnmorskor roterar veckovis för att tillsammans med inhyrd personal 

stötta verksamheten i Gällivare där personalbristen är extra svår. 

 Det går inte att ersätta erfarna barnmorskor med nyutexaminerade rakt 

av utan de behöver schemaläggas samtidigt de första åren.  

Både vid kusten och i Malmfälten medför generationsväxlingen att ung per-

sonal ofta har stort uttag av föräldraledighet och annan lagstadgad ledighet. I 

Malmfälten saknas åtta barnmorskor av totalt 16 tjänster. 

På grund av kompetensbristen har regionen de senaste fyra åren erbjudit 

sjuksköterskor studielön för vidareutbildning till barnmorska. Kostnaden för 

studielöner finansieras sedan 2016 av särskilt riktade statliga medel. Totalt 

har 21 personer genomgått 18 månaders utbildning till barnmorska och av 

dessa är 19 personer kvar inom regionen. Satsningen har varit avgörande för 

framtida kompetensförsörjning av barnmorskor.  

Förutsättningar för en utökad bemanning på BB-hotellet 

Idag bemannas BB-hotellet med en barnmorska halvtid och undersköterska 

dygnet runt för att möjliggöra bland annat provtagning och amningsstöd.   

En utökad bemanning på BB-hotellet med en halvtid barnmorska under 

veckodagar samt heltid under helgerna påverkar schemaläggning på avdel-

ningen som samordnas med hotellet. Schemaläggningen under helgerna styr 

behovet av personal för att klara bemanning dygnet runt. Det innebär att en 

utökning av bemanningen på hotellet med barnmorska alla veckodagar krä-

ver nyanställning av ytterligare två barnmorskor samt fyra undersköterskor.  

Lönekostnaden inklusive sociala avgifter för barnmorska i egen regi är ca 

650 000 kr per år. För inhyrd personal är kostnaden mer är dubbelt så stor el-

ler ca 1,4 mnkr. Lönekostnaden inklusive sociala avgifter för undersköterska 

i egen regi är ca 480 000 kr. En utökad bemanning på BB-hotellet med två 

barnmorskor och fyra undersköterskor i egen regi innebär en årlig kostnads-

ökning med 3,2 mnkr. För bemanning med undersköterskor i egen regi och 

inhyrda barnmorskor är den sammanlagda kostnadsökningen 4,8 mnkr.  

Nuvarande bemanning på BB-hotellet finansieras till stor del av statliga me-

del varför en utökning av personalresurser inte ryms inom budgetramen. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Av analysen framkommer att en fullt bemannad dygnetruntvård skulle leda 

till positiva effekter för de kvinnor som erhåller för- och eftervård på BB-ho-

tellet Vistet.  

Bilagor: 

Motion 28-2019 om översyn av BB-eftervårdsverksamhet hotell Vistet 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 110 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschef Länssjukvård 

Divisionschefer Närsjukvård 
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§ 106 

Motion 31-2019 om synliggörande och 
minimerande av regionens 

klimatavtryck 
Dnr 3147-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionens klimatavtryck är en viktig fråga och det behövs ett långsiktigt och 

framåtsyftande arbete för detta. Regionen har påbörjat flera insatser för att 

stärka regionens miljö- och hållbarhetsarbete. Till exempel kommer Agenda 

2030 att integreras i en kommande styrmodell. De pågående och planerade 

insatserna ger en bra grund för regionens klimatarbete. 

Sammanfattning 
Christina Snell Lumio (V) anför i en motion att Region Norrbotten har ett 

stort ansvar att minimera klimatpåverkande växthusgaser samt att underlätta 

för medarbetare och medborgare att göra det samma. Därför anses det viktigt 

att veta vilken påverkan varje beslut får på klimatet och att varje besluts kli-

matavtryck synliggörs för att kunna fatta beslut som inte belastar kommande 

generationer. 

Christina Snell Lumio föreslår därför att en konsekvensanalys angående kli-

matavtryck redovisas i beslutsunderlaget inför alla beslut och att en Klimat-

direktör tillsätts med uppgift att bland annat tillse att Region Norrbotten har 

noll eller negativa nettoutsläpp av klimatgaser år 2045.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 111 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet  
Christina Snell Lumio (V) föreslår bifalla motionen.  

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Christina Snell Lumios för-

slag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. 

Ärendet 
Region Norrbottens klimatavtryck är en viktig fråga och ett långsiktigt, 

framåtsyftade och integrerat arbete behövs för ett gott resultat. Flera insatser 

för att utveckla regionens miljöarbete pågår. Regionstyrelsen har i uppdrag 

att inför planeringen 2021 ta fram en ny styrmodell för att koppla såväl stra-



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 28-29 OKTOBER 2020 

90 

 

tegiska mål som verksamhetsmål till Agenda 2030. Ett första steg blir reg-

ionfullmäktiges beslut i april 2020 om vilka av de 17 globala målen som reg-

ionen prioriterar.  

Ett annat arbete som pågår är att i inkludera miljö- och hållbarhetskonse-

kvenser i beslutsprocesser. Det beskrivs som en framgångsfaktor för att nå 

det strategiska målet om hållbart nyttjande av resurser. I medfinansieringsbe-

slut i regionala utvecklingsnämnden beskrivs nyttan utifrån social-, miljö-

mässig och ekonomisk hållbarhet. 

Hösten 2019 antog regionen en regional klimat- och energiplan för Norrbot-

ten. Under 2020 kommer en handlingsplan att tas fram. Regionen ska även ta 

fram en ny miljöplan under 2020. Dessa två arbeten blir också tillfällen där 

regionen kan tydliggöra sina ambitioner avseende minskad klimatpåverkan. 

Ett hållbarhetsarbete behöver integreras i alla verksamhet. Det talar emot att 

en särskild klimatdirektör tillsätts.  

Bilagor: 

Motion 31-2019 om synliggörande och minimering av regionens klimatav-

tryck 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 111 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 107 

Motion 32-2019 om att möjliggöra och 
underlätta det politiska arbetet med 

regional utveckling 
Dnr 3398-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

 Anse att motionen är besvarad i den del som rör uppdelning av rådsar-

vode. 

 Bifalla förslaget om utökad fast arvodering till ordförande i regionala ut-

vecklingsnämnden samt uppdra åt regionstyrelsen att presentera förslag 

på av beslutet erforderliga ändringar i regler för arvode och ersättning till 

förtroendevalda. 

Protokollsanteckning 

Thomas Vedestig (SJVP) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv. 

Reservationer 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Dagens arvodesregler tilldelar en viss procentuell andel av ett årsarvode till 

varje oppositionsparti representerat i regionfullmäktige. Det finns inget i re-

gelverket som hindrar oppositionspartierna att fördela upp detta på två eller 

fler partiföreträdare. 

Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden kräver ett stort 

engagemang för och kunskap om Norrbottens kultur- och näringsliv. Resor 

såväl inom som utom länet är vanligt förekommande och uppdraget ställer i 

någon mån krav på närvaro i hela vårt vidsträckta län. Utifrån detta bedöms 

det att det fasta arvodet för uppdraget bör höjas. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att det ska vara möjligt att dela upp 

rådsarvodena mellan flera partiföreträdare samt om utökat fast arvode till 

regionala utvecklingsnämndens ordförande. Möjligheten för partierna att 

dela upp oppositionsrådsarvode mellan flera partiföreträdare finns i de gäl-

lande reglerna för arvode och ersättningar till förtroendevalda.  

Enligt arvodesreglerna har ordförande i regionala utvecklingsnämnden rätt 

till sammanträdes-/förrättningsarvode när denne gör insatser för nämndens 

räkning. Region Norrbotten anser att en rörlig ersättning som utgår utifrån 

hur mycket tid som uppdraget kräver bidrar till en ändamålsenlig fördelning 

av arvodering efter arbetsinsats. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 112 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad i den del som rör uppdelning av rådsarvode och att bif-

alla förslaget om utökad fast arvodering till ordförande i regionala utveckl-
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ingsnämnden samt uppdra till regionstyrelsen att presentera förslag på av be-

slutet erforderliga ändringar i regler för arvode och ersättning till förtroende-

valda.  

Ärendets behandling under sammanträdet  
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen. 

Marianne Sandström (SD) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla reg-

ionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion två ändringar i regelverket för ar-

vode och ersättningar till förtroendevalda. För det första anser partiet att ar-

vodena för oppositions- respektive regionråd ska gå att dela upp på flera par-

tiföreträdare. Vidare anser partiet att arvoderingen av regionala utvecklings-

nämndens ordförande ska uppvärderas från dagens fasta arvode om 10 pro-

cent av årsarvodet. 

Det gällande regelverket för arvodering och ersättningar till förtroendevalda 

medger i dagsläget en uppdelning av det oppositionsrådsarvode som tillde-

lats vartdera oppositionsparti i regionfullmäktige. Respektive oppositions-

parti har möjlighet att själva bestämma vem eller vilka som ska fullgöra rol-

len som oppositionsråd inom den tilldelade ramen.  

I samband med senaste revideringen av regler för arvode och ersättningar till 

förtroendevalda gjordes ställningstagandet att samma fasta arvodering skulle 

gälla för samtliga ordförandeposter i nämnder och beredningar under region-

fullmäktige, utan hänsyn till uppdragens olika omfattningar. Utöver detta 

fasta arvode finns det även en rörlig komponent i det så kallade sammanträ-

des- och förrättningsarvodet. Om uppdraget kräver ett omfattande engage-

mang kommer detta leda till att ordföranden blir ersatt ekonomiskt efter ar-

betsinsats. Även om det fasta arvodet är detsamma för ordförandena så med-

för det rörliga arvodet att den totala ersättningen bestäms utifrån den tid som 

uppdraget kräver. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med 

regional utveckling 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 112 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 108 

Motion 33-2019 om rutiner för 
igångsättning inom förlossningsvården 

Dnr 3539-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget  
Region Norrbotten har i samråd med regionerna i norra Sverige beslutat att 

ändra rutiner för igångsättning av förlossning till vecka 41. De nya rutinerna 

börjar gälla från februari 2020. Regionstyrelsen anser att motionen därmed 

är besvarad. 

Sammanfattning 
Paula Palmqvist och Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Reg-

ion Norrbotten ändrar nuvarande rutiner för igångsättning av förlossning ska 

ske senast graviditetsvecka 41 istället som nu efter vecka 42. 

Regionstyrelsen har 2020-03-04 § 49 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad.  

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.   

Ärendet 
En ny svensk studie, Swedish Postterm Induction Study (SWEPI), visar att 

risken för komplikationer hos överburna barn minskar om förlossningen sätts 

igång i vecka 41, istället för som nu i vecka 42. En gemensam arbetsgrupp 

för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Barnmorske-

förbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kom-

mit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igång-

sättning av förlossning vid graviditetsvecka 41. Utifrån den information som 

framkommit har Region Norrbotten i samråd med övriga regioner inom 

norra sjukvårdsregionen beslutat att ändra rutinerna för igångsättning av för-

lossning till vecka 41 redan under februari månad 2020. 

Handläggning av igångsättning av förlossning skiljer sig över landet och det 

är viktig att ta fram riktlinjer med praktiskt stöd för att anpassa förlossnings-

vården i hela landet mot bakgrund av dessa nya rön. Syftet är att det ska leda 

till en mer jämlik och patientsäker vård. Arbetet kommer att ske i nära sam-

verkan mellan Nationella programområdet (NPO), SFOG och Barnmorske-

förbundet med stöd ifrån Socialstyrelsen som fått i uppdrag att inleda ett ar-

bete med ett nationellt kunskapsstöd för intrauterin fosterdöd.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Införande av rutinen med tidigare igångsättning inom förlossningsvården är 

positivt och medför att risken för komplikationer hos kvinnor och överburna 
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barn minskar. Beslutet bedöms inte påverka på jämställdheten mellan kvin-

nor och män, flickor och pojkar. 

Bilagor 

Motion 33-2019 om rutiner för igångsättning inom förlossningsvården 

Regionstyrelsens protokoll 2020-03-04 § 49 

Protokollsutdrag skickas till 

Verksamhetsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 
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§ 109 

Motion 2-2020 om utredning av 
förändrad organisations- och 

verksamhetsform för den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten 

Dnr 266-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar bifalla motionens första och andra att-sats samt 

att avslå motionens tredje att-sats. 

Protokollsanteckning 

Anders Öberg (S) deltar inte i behandlingen av ärendet.  

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Då nuvarande kollektivtrafikorganisation funnits under relativt lång tid och 

Norrbotten snart är det enda länet som har organiserat sig som ett kom-

munalförbund finns det anledning att på nytt se över frågan om förändrad or-

ganisations- och verksamhetsform. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) förslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att   

 utreda samt redovisa för- och nackdelar med de olika organisations- och 

verksamhetsformerna som finns inom landets regionala kollektivtrafik-

myndigheter 

 redovisa förslag till förändringar i Norrbotten samt  

 redovisa resultatet till regionfullmäktige oktober 2019   

 

För- och nackdelarna med de olika organisations- samt verksamhetsformerna 

behöver belysas innan eventuellt beslut om förändringar i Norrbotten tas.  

Regionala utvecklingsnämnden har 2020-10-07 § 104 föreslagit fullmäktige 

besluta att bifalla motionen. 

Regionstyrelsen har 2020-10-14 § 180 föreslagit fullmäktige bifalla motion-

ens första och andra att-sats samt att avslå motionens tredje att-sats.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrel-

sens förslag.  

Helena Öhlund (S) föreslår avslå motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Helena Öhlunds förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  
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Ärendet 
Regional kollektivtrafikmyndighet är i Sverige den myndighet som i ett län 

ansvarar för regional kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och med 

tunnelbana enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.  

Det finns en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Oftast är det reg-

ionen som är regional kollektivtrafikmyndighet, men även kommunalför-

bund med regionen och länets kommuner kan förekomma. Myndigheten an-

svarar för att det finns ett trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för 

den regionala kollektivtrafiken. Myndigheten ansvarar även för upphandling 

av kollektivtrafik.  

I endast två av landets regioner (Norrbotten och Västernorrland) förekommer 

idag organisationsformen med ett kommunalförbund. I övriga regioner finns 

organisationen inom regionerna. Verksamheterna bedrivs antingen som för-

valtning eller som aktiebolag. Eftersom allt fler regioner lämnat organisat-

ionsformen kommunalförbund finns anledning att även överväga det i Norr-

botten.  

Olika sätt att organisera den regionala kollektivtrafiken 

Med regional kollektivtrafik avses sådan kollektivtrafik som huvudsakligen 

syftar till att tillgodose medborgarnas behov av arbetspendling och annat 

vardagsresande. Den omfattar all offentligt finansierad kollektivtrafik i länet, 

både inom kommuner och mellan kommuner/län där trafikplikt gäller. 

Grunden är att regionen tillsammans med länets kommuner gemensamt an-

svarar för denna verksamhet. Den regionala kollektivtrafiken kan organiseras 

på ett antal olika sätt: 

 I förvaltning på regionen (då krävs skatteväxling med kommunerna) 

 I en gemensam nämnd tillsammans med kommunerna (regionen ansva-

rar för kansli) 

 I ett kommunalförbund tillsammans med kommunerna 

Beslutsunderlag: 

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhets-

form för den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-10-07 § 104  

Regionstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 180 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 110 

Motion 3-2020 om systemet CallMe 
Dnr 272-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget  
Region Norrbotten har valt att implementera återuppringningssystemet 

CallMe på alla hälsocentraler i regionen.  Systemet uppfyller högt ställda 

krav på tillgänglighet och god service. Regionen ser positivt på att ha samma 

system i hela länet då det leder till en rättvisande och jämförbar uppföljning 

av telefontillgängligheten och möjliggör utveckling och spridning av kopp-

lade digitala tjänster. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbottens sy-

stem CallMe skall vara frivilligt att använda för länets hälsocentraler och 

andra verksamheter. Hur telefontillgängligheten till vården ska se ut ska vara 

upp till den enskilda hälsocentralen eller verksamheten att avgöra. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 113 föreslagit fullmäktige besluta att 

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 
CallMe är ett system som implementerats för alla verksamheter i Region 

Norrbotten. Region Norrbotten vill säkerställa att återuppringningssystemet 

fyller kraven på tillgänglighet och god service samt säkerställa att den upp-

följning av telefontillgängligheten som görs blir rättvisande och jämförbar. 

Inom regionen pågår ett intensivt arbete med att utveckla digitala tjänster 

med koppling till bland annat 1177. Att ha samma återuppringningssystem i 

hela länet gör att dessa tjänster kan erbjudas till alla verksamheter i regionen 

och förenklar införandet rent tekniskt. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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Bilagor: 

Motion 3-2020 om översyn av systemet CallMe 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 113 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Digitaliseringsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 
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§ 111 

Motion 4-2020 om att lyfta barnens 
rättigheter i Region Norrbotten 

Dnr 277-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten ser positivt på att barnkonventionen 1 januari 2020 blev 

lag i Sverige. I samband med det fattade regionen ett beslut om att införa 

prövning av barnets bästa i den politiska ärendehanteringen. Detta innebär 

att from juni 2020 ska alla politiska ärenden som rör barn, direkt och indi-

rekt, innefatta en prövning av barnets bästa. Det finns redan krav på att jäm-

ställdhetsperspektivet beaktas i politiska ärenden vilket nu förstärks av att 

även barnets bästa införs i handläggningen av politiska ärenden.  

Sammanfattning 
Denise Magnusson (-) föreslår i en motion att det vid varje förslag till beslut 

i handlingarna ska framgå att barnen har fått plats i beredningen; hur och vad 

utredningen kommit fram till. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 114 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad. 

Ärendet  
I samband med att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, fattade Region 

Norrbotten ett beslut om att införa prövning av barnets bästa i den politiska 

ärendehanteringen. Barnperspektivet kommer i likhet med jämställda beslut 

att beaktas som en aspekt i ärenden. Detta innebär att from juni 2020 ska alla 

politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt innefatta en prövning av 

barnets bästa. Tjänstemännen fick i uppdrag att utforma en mall för prövning 

av barnets bästa samt att anordna utbildningstillfällen för handläggare i reg-

iondirektörens stab gällande prövning av barnets bästa i politiska ärenden. 

Tjänstemannaorganisationen har även hållit i en kort inledande information 

om barnkonventionen till regionfullmäktige i februari 2020.  Det kommer 

även att ske en mer omfattande utbildning riktad till regionfullmäktige samt 

till personalen i regionen. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Det finns redan krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i politiska ären-

den vilket nu förstärks av att även barnets bästa införs i handläggningen av 

politiska ärenden. Därmed tillförsäkras att varje flicka och pojke får sina rät-

tigheter tillgodosedda i Region Norrbottens verksamheter.  

Bilagor 

Motion 4-2020 barnets rättigheter i Region Norrbotten 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 114  

Protokollsutdrag skickas till 

Verksamhetsdirektör 
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Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 
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§ 112 

Motion 5-2020 om barnperspektivet 
Dnr 285-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten anser att det är positivt att barnkonventionen 1 januari 

2020 blev lag i Sverige. I samband med det beslutade regionen att införa 

prövning av barnets bästa i den politiska ärendehanteringen. Från och med 

juni 2020 ska alla politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt, inne-

fatta en prövning av barnets bästa. Det finns redan krav på att jämställdhets-

perspektivet beaktas i politiska ärenden vilket nu förstärks av att även bar-

nets bästa införs i handläggningen av politiska ärenden.  

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att barnperspektivet ska er-

hålla samma status som jämställdhetsperspektivet, det vill säga finnas med 

som en aspekt i beslutsunderlag så att det på ett tydligt sätt framgår hur per-

spektivet beaktats. Vidare anför hon att regionens medarbetare ska få in-

formation och utbildning om barnkonventionen så att man kan tillämpa den-

samma ute i verksamheter samt att regionfullmäktige skall erhålla utbildning 

om barnkonventionen med avseende på innehållet i den nya lagstiftningen.  

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 115 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad.  

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

relsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
I samband med att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, fattade Region 

Norrbotten ett beslut om att införa prövning av barnets bästa i den politiska 

ärendehanteringen. Barnperspektivet kommer i likhet med jämställda beslut 

att beaktas som en aspekt i ärenden. Detta innebär att from juni 2020 ska alla 

politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt innefatta en prövning av 

barnets bästa. Tjänstemännen fick i uppdrag att utforma en mall samt att an-

ordna utbildningstillfällen för handläggare i regiondirektörens stab gällande 

prövning av barnets bästa i politiska ärenden. Tjänstemannaorganisationen 

har hållit i en kort inledande information om barnkonventionen till region-

fullmäktige i februari 2020.  Det kommer även att ske en mer omfattande ut-

bildning riktad till regionfullmäktige samt till personalen i regionen. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Det finns redan krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i politiska ären-

den vilket nu förstärks av att även barnets bästa införs i handläggningen av 

politiska ärenden. Därmed tillförsäkras att varje flicka och pojke får sina rät-

tigheter tillgodosedda i Region Norrbottens verksamheter.  

Bilagor 

Motion 5-2020 om barnperspektivet  

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 115 

Protokollsutdrag skickas till 

Verksamhetsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 
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§ 113 

Motion 7-2020 om jämlika 
anställningsvillkor 

Dnr 622-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats och att avslå 

motionens andra att-sats.  

Reservationer  

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Inom ramen för regionens omställningsarbete har en genomlysning av ar-

betsrättsliga avtal, såsom arbetstidsavtal, lönetillägg, förordnanden, lokala 

kollektivavtal samt andra relaterade överenskommelser kopplat till enskilda 

individer eller specifika yrkesgrupper, genomförts och förslag till åtgärder 

tagits fram. Dessa förslag har lyfts till regionledningen för vidare hantering.   

Mot bakgrund av ovanstående bedöms det inte vara motiverat att påbörja yt-

terligare kartläggning och åtgärder inom samma område. Däremot kan det 

vara av värde att sprida resultatet av genomlysningen i ett vidare forum.  

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) skriver i sin motion till regionfullmäktige att vänsterpar-

tiet i media kunnat konstatera att ersättningssystem som rörelseersättning ut-

över lön, är ojämlika beroende på vilken anställning man har inom Region 

Norrbotten. Inom delar av ersättningssystemet, som t ex reseersättningar, är 

villkoren jämlika, det vill säga lika för alla oberoende av vilken anställning 

man har. Avtal om löner och arbetstider förhandlas fram mellan arbetsmark-

nadens parter och så vill vänsterpartiet att det skall fortsätta vara, men andra 

anställningsvillkor ska vara jämlika oberoende av anställning.  

Vänsterpartiet föreslår därför regionfullmäktige besluta: 

 Att en kartläggning och redovisning av samtliga anställningsvillkor, utö-

ver lön och arbetstider, presenteras för fullmäktige, samt 

 Att ett arbete snarast påbörjas med sikte på att gör samtliga ojämlika ar-

betsvillkor jämlika.  

Regionstyrelsen har 2020-09-15 § 149 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) föreslår bifalla motionen. 

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla motionens första att-sats och att 

avslå motionens andra att-sats.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens, Glenn Berggårds och Kenneth Back-

gårds förslag vart och ett under proposition och finner att fullmäktige bifaller 

Kenneth Backgårds förslag.   

Ärendet 
Region Norrbotten vill vara en attraktiv arbetsgivare och ha en fungerade 

verksamhet i hela regionen. För att klara bemanningen till svårrekryterade 

orter har rörlighetsersättning utbetalats till vissa yrkesgrupper, dels för att 

undvika kostnader om kompetensen skulle behövas hyras in via bemannings-

företag och dels för att regionen ska klara att leverera vård i hela regionen. 

Beslut om principer för rörlighetsersättning i Region Norrbotten är en ensi-

dig arbetsgivarreglering där regionen följer arbetstidslagen och avtal inom 

området. 

Utgångspunkten för rörlighetsersättning i Region Norrbotten är att undvika 

de kostnader som uppstår i samband med att legitimerade sjuksköterskor, 

barnmorskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och legitime-

rade läkare hyrs in via externa bemanningsföretag. Regionens rörlighetser-

sättning är inte kopplat till anställningsvillkor, utan till vissa yrkesroller och 

svårrekryterade orter där regionen ska bedriva vård och således behöver sä-

kerställa att kompetensen finns. Varje enskilt beslut om rörlighetsersättning 

föregås av en individuell prövning.  

Inom ramen för regionens omställningsarbete har en genomlysning av ar-

betsrättsliga avtal, såsom arbetstidsavtal, lönetillägg, förordnanden, lokala 

kollektivavtal samt andra relaterade överenskommelser kopplat till enskilda 

individer eller specifika yrkesgrupper genomförts, och förslag till åtgärder 

tagits fram enligt nedan:   

 Översyn av process för upprättande av anställningsavtal och lönetill-

lägg i syfte att tydliggöra, standardisera och kvalitetssäkra processen  

 Översyn och tydliggörande av chefsroller och tillhörande villkor 

 Genomföra arbetsvärdering av yrkesroller inom regionen kopplat till 

lönestruktur 

 Genomföra utbildning för regionens chefer i arbetsgivarroll, lönebild-

ning och att sätta lön 

 Framtagning av förslag för hantering av befintliga lokala kollektivavtal 

 Framtagning av förbättrad process för individuella och yrkesgruppsre-

laterade arbetsgivarerbjudanden.  

 

Målet med de föreslagna åtgärderna är stärkt ledning och styrning, minskade 

oegentligheter samt tydligare processer och styrande dokument.  

Mot bakgrund av ovanstående bedöms det inte vara motiverat att påbörja yt-

terligare kartläggningar inom området. 

Beslutets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor 

Regionstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 149 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer  
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§ 114 

Motion 8-2020 om stöd till synskadades 
digitalisering 

Dnr 623-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Frågan som lyfts i motionen om stöd och anpassning av digitala tjänster för 

blinda och synskadade är viktig när samhället ställer om mot ökad digitali-

sering. Regionstyrelsen ser positivt på de förslag som ges i motionen men 

bedömer att arbetet inom ramen för regionens digitaliseringsstrategi och pla-

nerade utbildningsinsatser tillgodoser regionens utvecklingsbehov. Ansvaret 

för utbildning och stöd till närstående och personal i hemmet är i första hand 

ett primärkommunalt ansvar. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionens syncentral får i upp-

drag att utbilda i datapedagogik med synkompetens samt att regionen upprät-

tar samverkansavtal, eller förändrar befintliga samverkansavtal, med kom-

munerna för att tillsammans utbilda de som stöttar blinda och synsvaga. 

Regionstyrelsen har 2020-06-09 § 116 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet  
Glenn Berggård (V) föreslår i första hand återremittera ärendet för att ge till-

gänglighetsrådet möjlighet att yttra sig i frågan, i andra hand att bifalla mot-

ionen.   

Linda Frohm (M) och Anders Öberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens för-

slag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag om återremiss under proposit-

ion och finner att fullmäktige avslår förslaget.  

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Enligt motionären sker en allt snabbare digitalisering i samhället, inte minst 

inom hälso- och sjukvården. Flera grupper i samhället riskerar att ställas ut-

anför, särskilt blinda och synsvaga. Syncentralen kan stödja denna grupp ge-

nom att tillsammans med kommunerna utbilda i ”datapedagogik med syn-

kompetens”. Utbildningen ska i första hand rikta sig till befintlig personal 

men även till nya datapedagoger.  
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Digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård  

För att möta medborgarnas behov av nära vård på nya sätt med hög tillgäng-

lighet satsar regionen på digitala lösningar. En av de styrande principerna i 

strategin är att digitaliseringen ska utgå från patientens perspektiv och ge-

nomföras i samverkan bland annat med kommunerna. Personer med funkt-

ionsvariationer nämns inte explicit utan skrivningen avser alla patienter i 

Norrbotten. Regionens målsättning är däremot att fortlöpande säkerställa di-

gitala tjänster som är anpassade för personer med funktionsvariationer.   

Regionen tar kontinuerligt del av synpunkter från patienter via undersök-

ningar och länken Klagomål och synpunkter på vården, norrbotten.se. Perso-

ner med kroniska sjukdomar och personer med komplexa vårdbehov ställer 

särskilda krav på regionens förmåga till nya tjänstelösningar. För att under-

lätta övergången till nya digitala verktyg för personer med funktionsvariat-

ioner bibehålls befintliga kontaktvägar i avvaktan på att nya lösningar är på 

plats. Vid upphandling av regionens nya tjänst Digitalen ställdes krav på att 

leverantören uppfyller skyldigheter som anges i Lag om tillgänglighet till di-

gital service. Webbtjänsten underlättar för synsvaga genom förklarande tex-

ter till bilder, knappar och länkar samt att det är möjligt att ändra textstorlek, 

färger, konstrast, zoom.  

Samverkansavtal 

Regionen har inte upprättat samverkansavtal med kommunerna eller med 

Norrbotten kommuner som reglerar frågan om digitala tjänster för blinda och 

synskadade. Tidigare samverkade syncentralen med kommunalt anställda sy-

ninstruktörer. Tjänsterna har successiv avvecklats och för närvarande finns 

endast en syninstruktör i Luleå kommun.  

Utbildning och stöd  

Digitaliseringsavdelningen arbetar fortlöpande med att förbättra och utveckla 

regionens digitala tjänster. Ett prioriterat område är att via utbildningsinsat-

ser höja kunskapen om digitala verktyg bland befolkningen i länet. Planering 

av utbildningsinsatser pågår och målet är att presentera nya satsningar hösten 

2020.  

Syncentralen ansvar för stöd och utbildning till alla personer med synned-

sättning i länet. Verksamheten erbjuder kurs- och gruppverksamhet samt 

hem- och skolbesök för att bedöma behov av hjälpmedel och annat stöd. Da-

tapedagogen ansvarar för installation av dataprogram och tekniska hjälpme-

del samt utbildar personer med synnedsättning och lärare. Datapedagogen 

kan även fjärrstyra datorer för att lösa eventuella problem för brukare. För 

närvarande är cirka 140 datorer anslutna till systemet.  

Frågan om utökat stöd och utbildning riktat till närstående och personal i 

hemmet är i första hand ett primärkommunalt ansvar. Syncentralen är öppen 

för samverkan med kommunerna till exempel genom att arrangera temadagar 

om digitalisering och synnedsättning för personal, närstående eller andra ak-

törer i samhället.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. Den medicinska bedömningen avgör behovet av 

habilitering, rehabilitering och stöd.    
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Bilagor: 

Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering 

Regionstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 116 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Divisionschef Länssjukvård 

Divisionschefer Närsjukvård 
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§ 115 

Motion 9-2020 om distansavläsning för 
pacemaker 

Dnr 819-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Förslaget som lyfts i motionen om distansavläsning för pacemaker är viktigt 

när sjukvården ställer om mot ökad digitalisering. Regionstyrelsen konstate-

rar att planering av en förstudie pågår samt ser positivt på de förslag som ges 

i motionen och även på att senare återföra från förstudien. I avvaktan på för-

studien så anses motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Bengt Westman (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten installerar ut-

rustning som möjliggör digital distansavläsning, vilket skulle avlasta arbetet 

på medicinmottagningarna och minska resandet för patienter i hjärtsjukvår-

den. 

Regionstyrelsen har 2020-09-15 § 150 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Bengt Westman (S) föreslår bifalla motionen.  

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Bengt Westmans förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Motionären föreslår införande av teknik med distansavläsning för pacemaker 

som möjliggör avläsning, kontroll samt justering av en pacemaker via digital 

uppkoppling. 

Översikt av pacemakerverksamheten i Region Norrbotten 2019 

Inom hjärtsjukvården gjordes i början av 2020 en översikt av hur pacemaker-

verksamheten såg ut 2019, inklusive läget rörande fjärrmonitorering och 

möjlig framtida utveckling av verksamheten. Översikten baserade sig på re-

gistrerade data från pacemakerregistret och vårdadministrativt system 

(VAS). Översikten avser pacemaker (PM), implanterbar defibrillator (ICD) 

implanterbar hjärtstärkande pacemaker för hjärtsviktspatienter (CRT) och 

implanterbar utrustning som registrerar rytmrubbningar (ILR).  

Fjärrmonitorering innebär att patienten får en apparat med sig hem, i storle-

ken av en surfplatta, som möjliggör fjärravläsning via dator. Det bygger på 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 28-29 OKTOBER 2020 

110 

 

en automatiserad funktion som sänder larm till den förbestämda avdelningen 

när något avvikande noteras. Därtill kan sändningar schemaläggas och möj-

lighet finns även till avläsning vid behov. I de flesta fall är fjärrmonitorering 

tänkt som ett komplement till fysiska besök. I vissa fall kan det helt ersätta 

de fysiska besöken.  

Översikten visade att för 2019 fanns 160 fjärrmonitorerade patienter med 

PM, ICD och CRT. En första estimering visade också att totalt så skulle 

ungefär 500 patienter per år skulle kunna vara aktuella för fjärrmonitorering.  

Förstudie för fjärrmonitorering av pacemaker 

Regionen planerar att, under hösten 2020, inleda en förstudie som ska ligga 

till grund för beslut om samordnat införande av fjärrmonitorering. Förstu-

dien förväntas bland annat beskriva organisationen för pacemakermottagning 

i länet, investeringsbehov, ekonomisk effekt och vad det innebär för patient-

gruppen.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. Den medicinska bedömningen avgör behovet.  

Bilagor: 

Motion 9-2020 om distansavläsning för pacemaker 

Regionstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 150 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

 

Notering: 

Lennart Åström (S) avbryter tjänstgöringen kl. 14:30 och ersätts av Jonas 

vikström (S). 

Marina Eriksson (M) avbryter tjänstgöringen kl. 14:30 och ersätts av Anita 

Sköld (M). 

Anders Josefsson (M) avbryter tjänstgöringen kl. 14:30 och ersätts av Nihad 

Zara (M). 

Thomas Vedestig (SJVP) avbryter tjänstgöringen kl. 14:30 och ersätts av 

Sandra Pettersson (SJVP). 
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§ 116 

Avsägelser av uppdrag 
 Patrik Åman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäk-

tige. Länsstyrelsen har utsett Birgitta Siljelöf (S) till ny ledamot och Jes-

sica Hjelte (S) till ny ersättare. 

 Johan Agetoft (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäk-

tige. Länsstyrelsen har ännu inte utsett ny ersättare.  

 Mats Holmberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfull-

mäktige. Länsstyrelsen har ännu inte utsett ny ersättare. 
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§ 117 

Övriga val 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valutskottets förslag. 

Ärendet  
Valutskottet har 2020-10-28 föreslagit nedan angivna personer att utses till 

respektive uppdrag: 

 

Valet avser Tjänstgörings- 
period 

Förslag 

Ledamot tillika ordförande i Region Norr-
bottens revisorer 
Efter Marita Björkman Forsman (S) 

2020-11-01-2022-
12-31 

Ledamot tillika ordförande 

Birgitta Persson  
Kälvudden 10 
956 91 Överkalix 

   

Ersättare i uppdragsberedningen  
Efter Patrik Åman (S) 

2020-10-28 – 
2022-10-31 

Ersättare 

Carina Strömbäck  

Köpmanvägen 40 

952 43 Töre 

   

Nämndeman i förvaltningsrätten i Luleå 
Efter Viktor Hedqvist (M) 

2020-10-28 – 
2023-12-31 

Nämndeman 

Vakant (M) 
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§ 118 

Interpellationssvar 
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 12-2020 om statliga 

medel för Covid-19 till Region Norrbotten (Anders Öberg, S) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 13-2020 om samverkan kring 

barn och ungas psykiska ohälsa (Elisabeth Lindberg, S) 

 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar interpellation 14-2020 om nya jobb till 

uppsagda medarbetare vid museet (Anders Öberg S, Ia Uvberg S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 15-2020 om Region 

Norrbottens digitala väg in i vården – Digitalen, en möjlighet (Anders 

Öberg S, Sven Holmqvist S) 
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§ 119 

Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 15:54. 
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Interpellation 12-2020 om statliga medel för Covid-
19 till Region Norrbotten 

Dnr 823-2020 

Anders Öberg (S) frågar mig om: 

1. På vilket sätt avser du som regionstyrelsens ordförande att till regiondi-

rektören beskriva hur de extra statliga pengarna ska användas och vilka 

områden tycker du ska prioriteras?  

2. Finns det ombyggnationer och verksamhetsförändringar som kommer att 

bli permanenta?  

3. Vilka av dessa förändringar i region Norrbottens verksamheter som nu 

gjorts kommer få konsekvenser för sjukvården fortsättningsvis?  

4. Hur mycket uppgår till dagens datum (1 juni) kostnaderna för Region 

Norrbotten för vård av norrbottningar med Corona Covid-19? (Specifi-

cera) 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 
1. De extra statliga medel om 236 miljoner kronor 2020 som beviljats med 

anledning av pandemin används för att finansiera regionens intäktsbort-

fall och kostnader till följd av covid-19. Regeringen har beslutat att till-

föra ytterligare 5 miljarder kronor till regioner och kommuner för mer-

kostnader under pandemin. Medlen är sökbara under hösten. 

Skatteintäkterna beräknas bli 91 miljoner kronor lägre enligt SKR:s pro-

gnos för regionernas skatteunderlagsförändring. Regionen har dessutom 

förlorat intäkter från patientavgifter och intäkter i folktandvården samti-

digt som kostnaderna har ökat för personal, ombyggnationer och investe-

ringar. Regionen har tagit fram en återställningsplan av hälso- och sjuk-

vården efter covid-19 i vilken framgår att regionens sammanlagda kost-

nad, enbart för att öka kapaciteten år 2020/2021, uppgår till drygt 56 mil-

joner kronor.  

2. Ombyggnation av intensivvårdens lokaler på plan 4, Piteå sjukhus är ge-

nomförd. De kommande två åren ska sjukhuset ansvara för intensivvård 

av covidsjuka från hela länet. När den nya enheten för covidvård är klar 

att ta i drift på Sunderby sjukhus, behåller Piteå lokalerna för att använ-

das i följande syfte.   

 Förbättra omhändertagandet vid intensivvård av infekterade patien-

ter eller för patienter med smittsamma sjukdomar. 

 Stärka sjukhusets krisberedskap inför en eventuellt ny pandemi.  

 Stärka sjukhusets beredskap att omhänderta patienter vid eventuella 

kemiska olyckor. Det lokala området är rikt på kemiska industrier 

varför den här frågan är relevant.   

Den extra ingång för patienter med befarad smitta som iordningställdes i 

Piteå i samband med coronapandemins utbrott kommer att bli kvar och 

ska användas som personalingång.   
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3. Regionens vårdverksamheter har utifrån det rådande läget med avta-

gande smittspridning tagit fram planer för återställning av den vårdverk-

samhet som varit pausad under pandemin. För att mildra långvariga kon-

sekvenser av pandemin har verksamheterna själva fått ange vilket behov 

de har av statliga medel för en snabb återställning och för att kunna han-

tera det uppskjutna vårdbehovet samt exempelvis behovet av rehabilite-

ring av patienter som haft covid-19. Sammantaget bedöms att verksam-

heterna kan producera med full kapacitet under hösten, men pandemins 

effekter på vården kommer att kvarstå inom flera områden även under 

2021. Nya arbetssätt kommer att spela en betydande roll i hanteringen av 

uppskjutna vårdbehov. Positiva erfarenheter från arbetet under pandemin 

tas tillvara; ökade möjligheter till digitala vårdmöten, bättre samplane-

ring och nyttjande av interna resurser samt ökad samverkan med den 

kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen.  

4.   Till och med september 2020 uppgår regionens kostnader för covid-19 

vård till cirka 423 miljoner kronor. Fördelningen av kostnader redovisas 

i nedanstående tabell. 

Utfall ack sept 

Personal 

inkl kris-

ledn. 

Övr 

kostn 

Förlorade 

intäkter 

Ombygg-

nationer 

Investering 

i utrustning 
Summa 

Tandvård 1,1 0,8 14,5     16,4 

Närsjukvård 150,9 35,8 21,4 1   209,1 

Länssjukvård 94,8 27,2 11,4     133,4 

Service 21,2 12,4 6,9 3   43,5 

Regiongemensamt 6,9 6,4       13,3 

Länsteknik 2,4 1,8       4,2 

Investeringsutgifter       2,8 2,8 

Ack tom sept 277,3 84,4 54,2 4 2,8 422,7 
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Interpellation 13-2020 om samverkan kring barn 
och ungas psykiska ohälsa 

Dnr 824-2020 

Elisabeth Lindberg (S) ställer frågor om regionens planerade åtgärder kring 

barn och ungas psykiska hälsa i Norrbotten 

1. Vilka åtgärder avser regionledningen och du som ordförande för region-

styrelsen att vidta för att regionen som en av parterna skall leva upp till må-

len i överenskommelsen? 

2. Vilka åtgärder avser regionledningen och du som regionstyrelsens ordfö-

rande vidta så att barn och unga med psykisk ohälsa i Norrbotten får rätt 

hjälp och vård och stöd enligt överenskommelsen? 

Svar av Linda Frohm (M), Regionråd  
 Medel från nationella överenskommelsen för psykisk hälsa har fördelats 

till verksamheter utifrån ett antal fokusområden. En gemensam hand-

lingsplan har tagits fram i samarbete med Norrbottens kommuner och 

målen följs upp via ett antal indikatorer. Aktiviteter pågår för att nå över-

enskomna mål inom exempelvis suicidprevention, samverkan i spädbarn-

verksamhet och samverkan gällande unga vuxna. En omfattande samver-

kan sker även inom ramen för Norrbusöverenskommelsen. En översyn av 

överenskommelsen pågår för att säkerställa att den utgår från barnkon-

ventionen och säkrar arbetssätt som möjliggör att barn och ungas behov 

tillgodoses. Barn och unga som har behov av samordnade insatser ska ex-

empelvis erbjudas en samordnad individuell plan.  

 För att barn och unga ska få rätt hjälp, vård och stöd i Norrbotten är förut-

sättningen en välfungerande samverkan mellan regionen och länets kom-

muner. Regionledningen ansvarar för att säkerställa att det finns tydliga 

mål som följs upp och att säkra strukturer för gemensam prioritering, 

styrning och uppföljning tillsammans med länets kommuner. Det sker i 

dagsläget i det gemensamma beslutsorganet Politisk samverkansbered-

ning för hälsa, vård, omsorg och skola, Polsam.   

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 28-29 OKTOBER 2020 

118 

 

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

Dnr 825-2020 

Anders Öberg (S) och Ia Uvberg (S) har ställt följande interpellation till mig:  

”Det har nu gått drygt en månad sedan Regionrådet i NSD klargjorde att 

Region Norrbotten skulle göra allt för att de nu varslade och idag uppsagda 

medarbetarna vid Museet. Medarbetare som gjort betydelsefulla insatser för 

att digitalisera stora delar av Norrbottens minne.  

Svaret till NSD på frågorna kring framtiden var tydligt från regionrådet:  

– Jag har haft kontakt med vår HR-avdelning och försäkrat mig om att vi 

gjort allting korrekt hittills, vilket är fallet. Men jag är också medveten om 

det ansvar som vi har, inte minst med att inkludera personer med funktions-

hinder. Jag hoppas att vi ska hitta andra tjänster åt dem. I första hand inom 

det verksamhetsområde som de har. Annars är vi skyldig att göra en ordent-

lig inventering för att utreda om det finns något annat som passar. Vi kom-

mer att följa ärendet löpande, säger Nils-Olov Lindfors  

– Vi har givetvis en skyldighet som arbetsgivare att göra allting som vi kan 

för att lösa det här, säger Lindfors.  

Frågan till regionrådet är därför:  

 På vilket sätt har regionrådet agerat i frågan och vilket är ditt ansvar?  

 Vilka jobba kommer medarbetarna som jobbat 24 år vid länsmuseets di-

gitaliseringsverksamhet att erbjudas inom regionen?  

 Tycker regionrådet att detta har varit rätt väg att bemöta denna personal-

grupp genom att varsla och hota om att säga upp medarbetarna och sen 

ta fram plan för utveckling av verksamheten?”  

Svar av Nils-Olov Lindfors (C):  
Interpellationen ställdes i maj 2020 och processen har nu avslutats. 

På vilket sätt har regionrådet agerat i frågan och vilket är ditt ansvar?  

Jag har haft kontakt med vår HR-avdelning och försäkrat mig om att vi ge-

nomför allting korrekt, både i processen gällande arbetsbrist men även ar-

betsmiljöarbete.  Initialt hade jag en förhoppning att vi skulle hitta andra 

tjänster till medarbetarna på Registreringsavdelningen. Nu när omplacerings-

utredningen är genomför kan jag konstatera att vi inte hittat några lediga 

tjänster. 

Vilka jobb kommer medarbetarna som jobbat 24 år vid länsmuseets 
digitaliseringsverksamhet att erbjudas inom regionen?  

Omplaceringsutredningen är genomförd och resultatet av omplaceringen är 

redovisad för fackliga. Det finns inga lediga tjänster att omplacera till.  I om-

placeringsutredning har HR-funktionen varit involverad samt berörda chefer. 

Min bedömning är att de har gjort ett gediget arbete. 

Tycker regionrådet att detta har varit rätt väg att bemöta denna 
personalgrupp genom att varsla och hota om att säga upp 

medarbetarna och sen ta fram plan för utveckling av verksamheten? 

Jag är trygg i att ledning och de chefer som tagit beslut gällande hur verk-

samheten ska formas har kompetens för sitt uppdrag. 
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Interpellation 15-2020 om Region Norrbottens 
digitala väg in i vården – Digitalen en möjlighet 

Dnr 826-2020 

Anders Öberg (S) ställer frågor om utskick av skriftlig information avseende 

digital kontakt med vården samt ekonomiska effekter av att Digitalen har in-

förts.  

 Har regionen för avsikt att göra ett utskick med information till samtliga 

hushåll i länet som beskriver möjligheten till digital kontakt med vården? 

 Socialdemokraterna förslår att regionen skickar information till samtliga 

hushåll i länet med information om möjligheten till kontakt med vården 

via Digitalen samt beskriver konsekvenserna för hälsocentralerna när pa-

tienter istället vänder sig till privata vårdföretag.    

Är det möjligt att redovisa ekonomiska effekter av att Digitalen har in-

förts i relation till privata alternativ? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP), regionråd  
1. Nej, regionen har inte för avsikt att göra ett utskick med information till 

samtliga hushåll länet. Regionen har valt att lansera Digitalen via region-

ens hemsida och sociala media i kombination med annonser i länspress. 

En enhetlig och konsekvent information till media har varit viktig för att 

nå ut till befolkningen. Det är den mest kostnadseffektiva och hållbara 

kommunikationsstrategin som dessutom varit framgångsrik. Utskick till 

hushållen är en dyr och konventionell lösning. Av erfarenhet vet vi dessu-

tom att utskick per post ofta blir olästa. Digitalen följs och utvärderas 

fortlöpande, bland annat gällande antal användare och spridning av an-

vändandet i befolkningen samt geografiskt. Om analys av resultaten visar 

att finns anledning att använda andra informationskanaler kommer vi att 

göra så, det kan handla om exempelvis annonsering eller liknande. 

2. Under våren har behovet av rådgivning och vårdkontakter, digitala såväl 

som fysiska, ökat kraftigt nationellt och lokalt utifrån coronapandemin. 

Det gör att vi inte kan säkerställa ekonomiska effekter specifikt kopplade 

till införandet av Digitalen. Jag vill påtala att Digitalen skapar ett mer-

värde jämfört med de tjänster som erbjuds av privata vårdföretag då pati-

enten utöver ett digitalt besök även får tillgång till ett fysiskt besök om 

behov föreligger.  

Uppföljning av verksamheten visar på stor kundnöjdhet med ett samman-

lagt betyg av 4,8 av 5.  


