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§ 109 

Motion 26-2019 om översyn av hotell 
Vistets attraktivitet och prissättning 
Dnr 3105-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.  

Reservation 

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

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. 

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

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla det liggande förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag 

och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

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 
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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 

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 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör  

Divisionschef Service 

  


