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§ 1 

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

manträdet öppnat kl. 10:00 den 14 april 2021. Sammanträdet genomförs di-

gitalt. Presidiet leder sammanträdet från Gällivare sjukhus.  
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§ 2 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:  

 

Sjukvårdspartiet  

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Doris Messner  

Johnny Åström  

Maire Nyström  

Dan Ankarholm  

Anders Sundström  

Margareta Henricsson  

Ann-Christin Åström  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Erika Sjöö  

Bo Ek  

Jörgen Afvander  

Anders Rönnqvist  

Anna Scott  

Terese Falk Carolin  

Stig Nordqvist  

Martin Åström  

Tomas Vedestig  

Margareta Dahlén  

Sead Maglic  

Ann-Sofie Henriksson Sören Sidér 

Heli Valjus Helin Lena Hedman 

Anne Stridsman  

William Torikka  

Christer Bergdahl  

Nicklas Johansson  

 

Socialdemokraterna  

Ledamot Ersätter 

Anders Öberg  

Elisabeth Lindberg  

Erik Söderlund Johannes Sundelin 

Helena Öhlund  

Lennart Åström  

Roland Nirlén  

Bengt Westman  

Ia Uvberg  

Eivy Blomdahl Daniel Persson 

Anita Gustavsson  
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Ledamot Ersätter 

Jan Sydberg  

Eivor Olofsson  

Mashalla Mawlod Mohamed Sven Holmqvist 

Carina Strömbäck  

Lennart Thörnlund  

Gerd Siverhall  

Lennart Holm  

Ann Kristin Nilsson Ann-Sofie Isaksson 

Emmi-Lie Spegel Birgitta Siljelöv 

Ida Johansson Maivor Johansson 

Anders Burman  

Anna-Carin Aaro  

Thor Viklund  

 

Moderaterna  

Ledamot Ersätter 

Linda Frohm  

Anders Josefsson  

Monika Hedström  

Daniel Bergman Henrik Wikström 

Roland Nordin  

Birgit Meier Thunborg  

 

Vänsterpartiet  

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Conny Sundkvist  

Erik Gräs Elisabeth Bramfeldt 

Maria Holmquist  

Christina Snell-Lumio  

Linda Jonsson  

 

Sverigedemokraterna  

Ledamot Ersätter 

Marianne Sandström  

Lage Hortlund  

Kristina Karlsson Paula Palmqvist (avgått) 

Lars Åke Vikström Per Göransson 

Susanne Ström  
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Centerpartiet  

Inkallade ersättare 

Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare 

(SJVP) Sören Sidér Ann-Sofie Henriksson 

 Lena Hedman Heli Valjus Helin 

   

(M) Henrik Wikström Daniel Bergman 

   

(C)   

   

(S) Johannes Sundelin Erik Söderlund 

 Daniel Persson Eivy Blomdahl 

 Sven Holmqvist Mashalla Mawlod Mohamed 

 Ann-Sofie Isaksson Ann Kristin Nilsson 

 Birgitta Siljelöv Emmi-Lie Spegel 

 Maivor Johansson Ida Johansson 

   

(V) Elisabeth Bramfeldt Erik Gräs 

   

(SD) Paula Palmqvist (avgått) Kristina Karlsson 

 Per Göransson Lars Åke Vikström 

 

Inkallade ej tjänstgörande ersättare 

(SJVP) Lena Pallin 

 Malin Markström 

 Mats Bodmark 

 Ole Lampinen 

 Niclas Sjöö 

 Alice Videkull 

 Yvonne Kangas 

  

(S) Roland Karlsson 

 Gunnel Eriksson 

 Emil Granström 

 Eva Näslund 

 Birgitta Gidblom 

  

(M) Marina Eriksson 

 Nihad Zara 

  

(V) Kati Jääskeläinen 

 Gunnel Sandlund 

  

(SD) Leslie Baily 

  

(C) Carola Lidén 

  

Ledamot Ersätter 

Nils-Olov Lindfors  

Sarah Karlsson  

Kurt-Åke Andersson  

Majvor Sjölund  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 14-15 APRIL 2021 

8 

 

§ 3 

Val av två protokolljusterare 
Ledamöterna Dan Ankarholm (SJVP) och Marianne Sandström (SD) utses 

till att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

Justeringen äger rum den 16 april 2021 kl. 14:00 i Regionhuset. 

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 14-15 APRIL 2021 

9 

 

§ 4 

Fastställande av slutlig 
föredragningslista 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan med ändring av 

att ärende 10, Revisionsberättelse Region Norrbotten 2020 och ärende 11, 

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020 byter plats. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår att ärende 10, Revisionsberättelse Region Norr-

botten 2020 och ärende 11, Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020 

byter plats och att i övrigt fastställa utskickad föredragningslista. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  
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§ 5 

Information från presidiet 
Ordföranden informerar om de tekniska förutsättningarna för sammanträdet, 

fullmäktiges dagordning, sammanträdets hållpunkter mm.  

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 14-15 APRIL 2021 

11 

 

§ 6 

Anmälan av motioner och 
interpellationer   

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionerna och interpellationerna får ställas. 

Inkomna motioner: 

 Motion 17-2020 om kompatibla läkemedel (Marianne Sandström, 

SD) 

 Motion 18-2020 om provtagning och vaccinering i hemmet (Mari-

anne Sandström, SD) 

 Motion 19-2020 om sjukresor (Susanne Ström, SD) 

 Motion 1-2021 om nystart för Folktandvården i Norrbotten (Anders 

Öberg, S, Helena Öhlund, S, Johannes Sundelin, S, Elisabeth Lind-

berg, S) 

 Motion 2-2021 om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna 

(Glenn Berggård, V) 

 

Inkomna interpellationer 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-17 anmäldes följande inter-

pellationer, som ännu ej besvarats:  

 Interpellation 11-2020 om tillgänglighetsgranskning i Pajala (Ann-

Sofi Isaksson, S)  

 Interpellation 16-2020 om vilka operationer som ska upphandlas av 

privata aktörer (Johannes Sundelin, S, Lennart Thörnlund, S) 

 Interpellation 17-2020 om opioidöverdosmotgiftet Naloxon (Glenn 

Berggård, V) 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-28 anmäldes följande inter-

pellationer, som ännu ej besvarats: 

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

V) 

 Interpellation 19-2020 om regional naturresursavgift (Glenn Berg-

gård, V) 

 Interpellation 20-2020 om offentliga webbplatser tillgängliga för alla 

(Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 21-2020 om information om covid-19 på nationella 

minoritetsspråk (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 Skellefteå-

sjukan (Maria Holmquist, V) 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25 anmäldes följande inter-

pellationer, som ännu ej besvarats: 
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 Interpellation 24-2020 om folktandvården i Överkalix (Lennart 

Holm, S) 

 Interpellation 25-2020 om nyckel mot nyckel för ett framtida sjuk-

hus i Kiruna (Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 26-2020 om utbredd psykisk ohälsa i spåren av covid-

19 (Maria Holmquist, V, Conny Sundqvist, V) 

Interpellationer som anmäls vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-

14/15: 

 Interpellation 27-2020 om arbets- och patientmiljö vid Björknäs häl-

socentral (Marianne Sandström, SD) 

 Interpellation 1-2021 om screeningverksamheten i Region Norrbot-

ten (Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 2-2021 om jämställdhetsanalyser (Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 3-2021 om dråpslaget mot kulturen (Johannes Sunde-

lin, S, Elisabeth Lindberg, S, Helena Öhlund, S) 

 Interpellation 4-2021 om primärvård i Bodens kommun (Lennart 

Åström, S) 

 Interpellation 5-2021 om hur nationella medel kommer att användas 

i Norrbotten (Anders Öberg, S) 

 Interpellation 6-2021 om serologiprovtagning vid blodgivning (An-

ders Öberg, S) 

 Interpellation 7-2021 om vakanshållna tjänster (Elisabeth Lindberg, 

S) 

 Interpellation 8-2021 om lågtröskelmottagningar med sprutbyte (Eli-

sabeth Lindberg, S) 

 Interpellation 9-2021 om neddragningar inom Beroendecentrum och 

inskränkningar av missbrukares rätt till akut psykiatrisk vård (Elisa-

beth Lindberg, S) 

 Interpellation 10-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdav-

gifter och ändrade sjukreseersättningar (Linda Jonsson, V) 
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§ 7 

Meddelanden till regionfullmäktige  
Dnr 479-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handling-

arna. 

Ärendet 
Följande meddelanden redovisas. 

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 
2020 

Regionstyrelsen beslutade 2021-03-03 att godkänna Patientsäkerhetsberät-

telse 2020.  

Av ärendet framgår att det systematiska patientsäkerhetsarbetet under 2020 

påverkats av rådande pandemi och inriktningen har varit att upprätthålla och 

bibehålla fungerande strukturer samt stödja verksamheten i ärendehantering. 

Andelen vårdskador har minskat men andelen vårdrelaterade infektioner och 

trycksår är fortfarande hög.  

Patientnämndens årsrapport 2020 
Regionstyrelsen beslutade 2021-03-03 att översända patientnämndens års-

rapport 2020 till regionfullmäktige.  

Av ärendet framgår att patientnämnden under 2020 registrerade 732 ärenden. 

En majoritet, 60 procent, gällde kvinnor. Under 2020 inkom 55 ärenden som 

relaterade till Covid-19. Pandemin har inneburit förändrade arbetssätt och 

många aktiviteter har utförts digitalt. En fortsatt ökning av användning av 

den digitala kontaktvägen i 1177-vårdguiden kan noteras, och var under 

2020 den vanligaste kontaktvägen för att anmäla ärenden till patientnämn-

den. Under 2020 har två analysrapporter publicerats.  

Forskningsbokslut 2020 
Regionstyrelsen beslutade 2021-03-03 att godkänna Forskningsbokslut för 

2020.  

Av ärendet framgår att forskning och utbildning är en del av regionens trede-

lade uppdrag. Forskningsbokslutet sammanställer den kliniska forskningen 

inom regionen och utvärderar årets resultat av de forskningsaktiviteter som 

genomförts, tillgängliga resurser och den vetenskapliga produktionen.  

Revisionsrapport – Grundläggande granskning av 
sjukvårdsberedningen 2020 

Regionens revisorer har granskat om sjukvårdsberedningen utfört sitt upp-

drag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt med tillräcklig intern kontroll. Revisionens samlade revisionella bedöm-

ning är att sjukvårdsberedningen uppfyllt detta.  
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Revisionsrapport – Grundläggande granskning av 
uppdragsberedningen 2020 

Regionens revisorer har granskat om uppdragsberedningen utfört sitt upp-

drag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt med tillräcklig intern kontroll. Revisionens samlade revisionella bedöm-

ning är att uppdragsberedningen uppfyllt detta.  

 

Bilagor: 

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2020 

Patientnämndens årsrapport 2020 

Forskningsbokslut 2020 

Skrivelse till revisionsrapport – Grundläggande granskning av sjukvårdsbe-

redningen 2020 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen 

2020 

Skrivelse till revisionsrapport – Grundläggande granskning av uppdragsbe-

redningen 2020 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020 
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§ 8 

Årsredovisning Region Norrbotten 
2020 

Dnr 201-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att  

 Godkänna årsredovisning Region Norrbotten 2020.  

 Göra avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 787 mnkr. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionen har ett mycket bra ekonomisk resultat för 2020 och för första gången 

har Region Norrbotten uppnått en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindel-

sen. Trots coronapandemin och den stora påverkan som den haft på regionens 

verksamheter har den pågående omställningen gett effekt. Den uppskjutna 

vård, som är en effekt av att planerad vård varit neddragen för att resurssätta 

covid-19-vården, måste hanteras de kommande åren. Även nya vårdbehov har 

uppstått som måste hanteras. 

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

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

vård och annan verksamhet, vilket lett till undanträngd vård och nya vårdbe-

hov som regionen behöver hantera i år och åren framöver.  

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för året visar att två av 

de 20 strategiska målen helt har uppnåtts, 15 har delvis uppnåtts, två mål har 

inte uppnåtts och ett mål har inte kunnat bedömas. 

Regionens resultat är 877 mnkr vilket är 438 mnkr bättre än budget. Det fi-

nansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skat-

ter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal. Avsättning till resul-

tatutjämningsreserv är möjlig att göra med 787 mnkr. Regionen har för första 

gången uppnått en positiv soliditet inklusive pensionsförpliktelse som redovi-

sas som ansvarsförbindelse.  

En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål re-

sulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omstän-

digheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning. 

Regionstyrelsen har 2021-03-03 § 39 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna årsredovisningen för Region Norrbotten 2020 samt att göra avsättning 

till resultatutjämningreserven (RUR) med 787 mnkr. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP), Nils-Olov Lindfors (C), Anders Öberg (S), Glenn 

Berggård (V), Lage Hortlund (SD), Linda Jonsson (V), Elisabeth Lindberg 

(S), Bengt Westman (S), Carina Strömbäck (S), Linda Frohm (M) och Lennart 

Thörnlund (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Carina Strömbäck (S) med stöd av Linda Jonsson (V) lämnar särskilt yttrande 

enligt följande:  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 14-15 APRIL 2021 

16 

 

I årsredovisningen saknas tydlig redovisning på vilket sätt målen för jäm-

ställdheten uppnåtts och hur jämställdhetsperspektivet påverkats inom de 

olika presenterade delområden. I framtiden önskar vi bättre redovisning av 

arbetet med jämställdhetsarbetet samt att den årliga jämställdhetsrapporten 

återinförs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

regionfullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Årets resultat är ett överskott med 877 mnkr. Förklaringar är låg nettokost-

nadsutveckling, ökade generella statsbidrag, delvis hänförligt till coro-

napandemin, samt den nya kostnadsutjämningen.  

Under stor del av året har verksamheterna bedrivit covidvård och den plane-

rade verksamheten har varit neddragen med minskade kostnader och förlorade 

intäkter som följd. Staten har ersatt regionen med 354 mnkr för de merkost-

nader som covidvården har inneburit och för provtagning av PCR och sero-

logi. Staten har även kompenserat regionen för ökade sjuklönekostnader med 

50 mnkr. 

Med anledning av coronapandemin har Länstrafikens passagerare minskat 

kraftigt. Passagerarintäkterna kopplat till stomlinjerna är 25 mnkr lägre än 

2019. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har fått 14 mnkr i kompensation 

från staten där regionens andel utgör 11 mnkr. Länstrafikens preliminära un-

derskott uppgår till 24 mnkr, varav regionens andel, stomlinjenätet, utgör 18 

mnkr. Region Norrbotten har under december 2020 förskottsbetalat 15 mnkr 

av dessa, slutliga regleringen blir under våren 2021. 

Omställningen som påbörjades hösten 2019 har minskat kostnaderna med ca 

220 mnkr under 2020 och ackumulerat med ca 313 mnkr sedan start. Bland 

annat har antalet anställda minskat med 311 personer sedan september 2019. 

Sammantaget har verksamhetens nettokostnader minskat med 3,6 procent 

under året. Divisionerna har förbättrat sina resultat jämfört med föregående 

år med 264 mnkr och redovisar ett underskott på 27 mnkr för 2020. Region-

gemensamma verksamheter redovisar en positiv avvikelse mot budget med 

529 mnkr.  

Skatteintäkterna har minskat med -108 mnkr, delvis som en följd av pande-

mins effekter på samhällsekonomin. Regionen har erhållit ökade generella 

statsbidrag med 244 mnkr. 

Finansnettot är negativt med -144 mnkr och förklaras av den kraftiga 

börsnedgången i samband med pandemins utbrott som innebar att pensport-

följens värde sjönk kraftigt. Värdet på pensionsportföljen har stadigt ökat se-

dan dess men är vid utgången av 2020 fortfarande lägre än vid årets ingång.  

Balanskravsresultatet i relation till skatter och generella statsbidrag är 10,6 

procent vilket innebär att regionen med god marginal når det finansiella må-

let på 1 procent. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv är möjlig att göra i årsbokslutet med 

787 mnkr. Vid avsättning till resultatutjämningsreserv blir balanskravsresul-

tatet 160 mnkr vilket i förhållande till skatter, generella statsbidrag och utjäm-

ning då uppgår till 1,8 procent. 
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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, 15 har delvis uppnåtts, två mål 

har inte uppnåtts och ett mål har inte kunnat bedömas. En sammanvägning 

av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resul-

terar i bedömningen att Region Norrbotten med hänsyn till omständigheterna 

(coronapandemin) har en delvis god ekonomisk hushållning. Det finansiella 

resultatmålet, att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skat-

ter, 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 initierats under året för att möta det ökade 

antalet varsel och arbetslöshet till följd av pandemin. Under året har reg-

ionen inlett processer som kopplar den regionala utvecklingsstrategin till fy-

sisk planering. På så sätt utvecklas regionens roll inom fysisk planering. 

Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle  

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

Besöksnäringen har påverkats hårt av pandemin. Regionen har med hjälp av 

dialog med näringslivet och våra verktyg genomfört åtgärder som har kunnat 

mildra effekterna. Basindustrin och dess underleverantörer har inte påverkats 

i samma utsträckning. Trycket på projekt- och företagsstöd har varit högt un-

der året. Ett arbete med att ta fram en överenskommelse mellan regionen, 

länsstyrelsen och civilsamhället har genomförts. 

God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa  

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

Länsungdomsrådets arbete med att öka antalet deltagare, stärka nätverket 

och öka fokus på kulturfrågor stannade av till följd av pandemin. Under peri-

oden har insatser gjorts inom området kompetensförsörjning med utbild-

ningsmöjlighet för att möta situationen med ökat antal varsel och arbetslösa. 

En uppföljning av regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen visar att 

åtgärder vidtas som bidrar till deras genomförande. 

Tydligt regionalt ledarskap 

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

Pandemin har påverkat den politiska agendan och därmed arbetet med påver-

kansfrågorna under 2020. Stockholmskontorets funktion som en mötesplats 

för samtal och påverkan har begränsats. Samtidigt har den nya verkligheten 

med en mängd digitala möten ökat tillgängligheten till arenor och beslutfat-

tare. Att koppla en påverkansfråga till någon typ av händelse, egen rapport 

eller utredningsförslag skapar stor nytta. Samverkan med andra är även det 

en tydlig framgångsfaktor i arbetet med påverkansfrågor. 

Medborgare 
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Goda kommunikationer  

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

Under året har en rad positiva händelser skett som skapar förutsättningar för 

infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och påverkas 

inte av pandemin. Tillgängligheten avseende flyg till och från Norrbotten har 

dock försämrats under året. Efter vårens nedgång skedde en viss återhämt-

ning i början av hösten innan pandemins andra våg slog till. Kollektivtrafi-

ken påverkas negativt av färre resenärer och att antalet tågturer har reduce-

rats. 

Ett rikt och brett kulturliv 

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

Trots uppnådda styrmått har pandemins påverkan på länets kulturliv och 

medborgarnas tillgång till fysiskt kulturutbud varit så kraftig att det inte går 

att säga att målet är uppnått. Det fysiska utbudet har efter mars månad varit 

begränsat samtidigt som det digitala utbudet ökade under den senare delen 

av våren. Regionens kulturverksamheter gick från att ställa in till att ställa 

om och anpassa sig för att hitta alternativa vägar till publiken och besökarna. 

Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa  

Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppnåtts. Stödformerna för 

att informera om och förebygga ohälsa, samt att främja jämlik och jämställd 

hälsa, har påverkats av pandemin i olika grad. För att klara genomförandet 

har man fått hitta och använda sig av nya vägar. Målet för deltagande i häl-

sosamtalen nås inte, vilket främst beror på att hälsocentralerna har fått om-

prioritera sin verksamhet. Andra stöd lämpar sig inte i digital form, däribland 

utbildningarna i MHFA (första hjälpen till psykisk hälsa) som därför anpas-

sats efter riktlinjer för covid-19 och genomförts fast med färre deltagare. Un-

der året har information och insatser för utsatta grupper kunnat genomföras, 

exempelvis äldre respektive olika åldersgrupper med psykisk ohälsa. Flerta-

let insatser har föranletts på grund av identifierade risker och förändrade lev-

nadsvanor under pandemin. Exempelvis togs informationsskriften ”Norrbot-

tens hälsoguide” fram, med råd och tips som särskilt riktade sig till personer 

över 70 år och övriga riskgrupper. Guiden delades ut till hushållen i Norrbot-

ten. Annat som påverkades av pandemin var analysrapporten för sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR där data från Folkhälsomyndigheten 

försenades och levererades först i slutet av året. Analysrapporten är därför 

framskjuten till 2021. 

 

En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor och män  

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

höga trycket på vården under pandemin har haft negativ påverkan på flera 

målområden, men vissa styrmått har trots det förbättrats jämfört med föregå-

ende år. De oplanerade återinskrivningarna når inte målen för 2020. Andelen 

utskrivningsklara patienter på sjukhus har ökat jämfört med 2019 och uppnår 

inte heller målet. Dock har antalet dagar då utskrivningsklara patienter är 

kvar på sjukhus minskat betydligt. Andelen patienter inom palliativ vård som 

har en dokumenterad behandlingsstrategi når inte målet men är relativt nära.  

Invånarnas tillgänglighet till hälso- och sjukvården följs upp på flera områ-

den. År 2020 har varit ett exceptionellt år då coronapandemin medfört stora 

omställningar av vårdens resurser för att möta behovet av vård för patienter 

med covid-19. Det har inneburit begränsningar i det övriga vårdutbudet och 

påverkat tillgängligheten på flera vårdområden. Väntetiderna till läkarbesök 
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och åtgärd inom specialiserad vård har ökat. Inom barn- och ungdomspsyki-

atrin har dock väntetiderna minskat jämfört med 2019. Även när det gäller 

andelen patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar från första 

kontakt är resultatet bättre än föregående år. Andelen patienter som blir fär-

digbehandlade vid ett besök i folktandvården har ökat något under året men 

når inte målet.  

Verksamhet 

Nära vård på nya sätt  

Den samlade bedömningen är att målet uppnåtts. Covid-19-pandemin har 

skyndat på den digitala utvecklingen. Under 2020 har vi sett en stor ökning 

av användningen av digitala tjänster i Norrbotten. Andelen invånare som 

loggat in på e-tjänsterna på 1177.se har ökat rejält från 50 procent till 75 pro-

cent under året. Dessutom har dubbelt så många vårdbesök digitalt, via an-

tingen video eller telefon ägt rum under 2020 jämfört med 2019. I februari 

lanserades Digitalen som är regionens nya digitala ingång för vårdärenden. 

Tjänsten har tagits emot mycket väl och under 2020 har ca 12 000 ärenden 

hanterats digitalt av sjuksköterskor och läkare. Snittbetyget från patienterna 

ligger hittills på hela 4,7 på en femgradig skala. Andra digitala tjänster som 

lanserats under 2020 är utökad användning av webbtidbok, ny lösning för di-

gitala videobesök samt nya verktyg för hemmonitorering. Även nya arbets-

sätt har snabbt etablerats i vårdverksamheten som en följd av anpassning till 

en ny verklighet på grund av covid-19-pandemin. En del i vårdens förflytt-

ning mot öppnare vårdformer och nära vård på nya sätt handlar om att en 

större andel av öppenvårdsbesöken ska ske i primärvården. För 2020 var an-

delen besök i primärvården 61,5 procent, vilket är i stort sett oförändrat jäm-

fört med föregående år.  

En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet 

oavsett leverantör  

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

ronapandemin bedöms inte ha haft någon större påverkan på måluppfyllel-

sen. Ledtiderna för vårdförlopp inom cancervården är sämre än föregående 

år. Andelen vårdskador har minskat och är nu lägre än målnivån för 2020. 

Förskrivning av antibiotika har minskat betydligt och målet har uppnåtts för 

första gången. Tillämpningen av läkemedelsberättelser för patienter 75 år el-

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

genomgångar är oförändrad och kräver fortsatta förbättringar. Andelen pati-

enter i riskgrupper som fått frågor om levnadsvanor uppnår målen inom två 

av fyra sjukdomsområden. 

Nöjda och delaktiga patienter och invånare  

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

ronapandemin bedöms ha påverkat måluppfyllelsen negativt inom några av 

delområdena. Andelen upprättade samordnade individuella planer där den 

enskilde patienten deltagit i mötet är oförändrat jämfört med föregående år 

och når ännu inte målet. Antalet ärenden till patientnämnden inom kategorin 

kommunikation har minskat jämfört med föregående år men är fortfarande 

högre än målnivån från 2018. Med anledning av pandemin har regionen inte 

arrangerat några medborgarkaféer för dialog med invånarna under 2020. Ut-

betalda arvoden för patient- och brukarmedverkan minskade jämfört med 

2019 i motsats till målet om en ökning, vilket också är en följd av pandemin. 

En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet 

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. 
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Utvecklingsarbetet inom regionen har under 2020 präglats starkt av den på-

gående covid-19 pandemin. Stora delar av det planerade utvecklingsarbetet 

har prioriterats om eller pausats till förmån för aktiviteter för att stötta arbe-

tet med covid-19. Ett fokusområde har varit digitaliseringsarbetet som full-

följts enligt handlingsplanen för digitaliseringsstrategin, med några få undan-

tag. Digitaliseringen har blivit ännu viktigare med anledning av pandemin, 

då många möten och ärenden nu behöver hanteras på distans.  

Pandemin innebar att den årliga konferensen Utveckla Norrbotten inte kunde 

genomföras. Som kompensation har täta dialoger med kommuner och andra 

organisationer genomförts. Det har gett regionen förståelse för näringslivets, 

kulturlivets och kommunernas utmaningar. Utifrån det har åtgärder som sva-

rar mot pandemins effekter utformats. Två centrala samråd med företrädare 

för nationella minoriteter har kunnat genomföras och insatser sker för att ut-

veckla dem ytterligare. 

Medarbetare 

Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör  

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet inte är uppfyllt. Coro-

napandemin har under perioden haft stor påverkan på regionens verksam-

heter och resulterat i omfattande förändringar. Under året har sjukfrånvaron 

ökat då medarbetare sjukskrivit sig i enlighet med myndigheternas rekom-

mendationer. Andelen extra arbetad tid har ökat på grund av höjd beredskap 

under pandemin samt till följd av högre sjukfrånvaro bland medarbetarna. 

Andelen främjande och förebyggande insatser har minskats då efterfrågan på 

uppdrag som är kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö i arbets-

grupper samt krisstöd har ökat.  

Tydlig ledning och styrning  

Den samlade bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Den långsiktiga 

chefs- och ledarutvecklingen för ett hållbart ledarskap är fortsatt pausad i av-

vaktan på regionens omställning samt på grund av pandemin. Regionen har 

tvingats fokusera på att tydliggöra ledning och styrning för det akuta läget 

och på mer kortsiktiga lösningar.   

 

Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande  

Det är inte möjligt att göra en bedömning av måluppfyllelsen, då ingen med-

arbetarundersökning genomförts under året. Samtliga medarbetare och che-

fer har på olika sätt varit engagerade i förändringsarbetet i och med pande-

min. Regionen, dess medarbetare och chefer har fått mycket uppmärksamhet 

och uppskattning i media, från medborgare och internt. 

Skapa incitament för innovation och nyskapande inom verksamheterna 

Arbetet med att förbättra de metoder som används i utvecklingsprocessen 

har till stora delar pausats. Bland annat har seminarieserien Genomförande-

kraft ställts in till följd av coronapandemin. Stora delar av forskningsaktivi-

teterna har skjutits på framtiden. Även om arbetet med utvecklingsprocessen 

och ledningssystemet pågått under året är bedömningen att detta mål endast 

delvis är uppfyllt. 

Ekonomi 

God ekonomisk hushållning 

Den samlade bedömningen är att målet - god ekonomisk hushållning – ur ett 

finansiellt perspektiv uppnås år 2020.  

Regionen redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat för året. Den påbör-
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jade omställningen hösten 2019 ger positiv effekt men även pågående pan-

demi och dess effekter på verksamhet och ekonomi påverkar resultatet. Sta-

ten har ersatt regionen för merkostnader och även ökat de generella statsbi-

dragen, bl a för minskade skatteintäkter. Under de närmaste åren har reg-

ionen balans mellan intäkter och kostnader men för en långsiktigt hållbar 

ekonomi behöver regionen fullfölja den påbörjade omställningen (700 mnkr) 

av verksamheten. Det finansiella resultatmålet; balanskravsresultat som är 1 

procent av skatter, bidrag och utjämning, uppnås med god marginal och är 

10,6 procent. Det positiva resultatet har inneburit att regionens soliditet för 

första gången är positivt även med hela pensionsåtagandet medräknat. 

Divisionerna och regiongemensamma verksamheter redovisar sammantaget 

en ekonomi i balans för året 2020. Hälso-och sjukvårdsdivisionerna har fort-

farande ett underliggande underskott i storleksordningen ca 140 mnkr som 

kräver fortsatt arbete med åtgärder för att nå balans. 

Ökade intäkter  

Den samlade bedömningen är att målet- ökade intäkter- delvis uppnås. Fram-

gångsfaktorerna är bland annat framgångsrikt påverkansarbete, skapa förut-

sättningar för ökad befolkning, mobilisera externt utvecklingskapital, rätt 

nivå på patient- och egenavgifter. Planerade åtgärder har genomförts eller 

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

fullmäktige har fattat beslut om nya avgifter att gälla från och med 1 april 

2020. Med anledning av neddragen verksamhet på grund av omställning till 

covid-vård så har intäkterna dock minskat under året. 

Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter 

Den samlade bedömningen är att årets mål för - en effektiv verksamhet med 

kostnader i nivå med riket- delvis uppnås. Förklaringen till att det inte upp-

nås helt är pandemins effekter på vårdens produktivitet.  

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

bara sjukhus i riket. Under flera år har produktiviteten minskat.  

Under 2019 började arbetet med att effektivisera processer och flöden i 

hälso- och sjukvården att ge ekonomisk effekt och produktiviteten förbättra-

des på samtliga sjukhus och skillnaden i kostnadsnivå jämfört med riket 

minskade.  

Kostnaderna har fortsatt att minska under 2020 som en följd av den påbör-

jade omställningen men även på grund av neddragen planerad verksamhet, 

framför allt under andra kvartalet. Målet ökad produktivitet nås under första 

kvartalet men inte under andra kvartalet. Tredje kvartalet visar oförändrad 

produktivitet och fjärde kvartalet kan ännu inte mätas.  Pandemins effekter 

på produktiviteten för helår 2020 är således svåra att bedöma.  

Läkemedelskostnader/invånare fortsätter att minska och uppnår årets mål. 

Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent 

Bedömningen är att målet delvis uppnås. Framgångsfaktorn är att de ekono-

miska handlingsplanerna genomförs och att andra kostnader inte ökar mer än 

planerat. 

Uppföljningen av divisionernas ekonomiska handlingsplaner visar att ca 202 

mnkr, 54 procent, har effektuerats under året. Den ekonomiska hemtag-

ningen är påverkad av att verksamheterna har fått ställa om till covid-vård 

och arbetet med handlingsplanerna har delvis fått pausas. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 39 

Årsredovisning Region Norrbotten 2020 

Bilaga Årsredovisning Region Norrbotten 2020 - Måluppfyllelse i perspektiv 

Bilaga Årsredovisning Region Norrbotten 2020 - Produktion, tillgänglighet 

och kostnadseffektiv verksamhet 

Bilaga Divisionernas årsrapporter 

Protokollsutdrag skickas till: 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 

Notering: Emmi-Lie Spegel (S) avbryter tjänstgöringen kl. 15:00 och ersätts 

av Birgitta Gidblom (S).  
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§ 9 

 
Regionala utvecklingsnämndens 

årsrapport 2020 
Dnr 209-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar godkänna regionala utvecklingsnämndens års-

rapport 2020. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhet bidrar till Region Norrbottens 

strategiska mål. Verksamheten har under året ställt om för att möta de nya 

behoven i länets kultur- och näringsliv och samtidigt arbetat med den lång-

siktiga utvecklingen. 

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

ingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva strategiska mål har delvis 

uppnåtts. Det har varit svårt att bedöma målen utifrån styrmåtten då de for-

mulerades i en annan kontext hösten 2019. 

Regionala utvecklingsnämnden visar ett underskott om 7,6 miljoner kronor 

till följd av kollektivtrafiken. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-02-23 § 23 föreslagit fullmäktige 

besluta att godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020. 

Regionstyrelsen har 2021-03-03 § 41 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Thomas Vedestig (SJVP), Helena Öhlund (S), Nils-Olov Lindfors (C), Lage 

Hortlund (SD) och Carina Strömbäck (S) föreslår bifalla regionstyrelsens 

förslag.  

Carina Strömbäck (S) med stöd av Anders Öberg (S) och Maria Holmquist 

(V) lämnar särskilt yttrande enligt följande:  

I årsredovisningen saknas tydlig redovisning på vilket sätt målen för jäm-

ställdheten uppnåtts och hur jämställdhetsperspektivet påverkats inom de 

olika presenterade delområden. I framtiden önskar vi bättre redovisning av 

arbetet med jämställdhetsarbetet samt att den årliga jämställdhetsrapporten 

återinförs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Den samlade bedömningen av de strategiska målen visar att samtliga elva 

mål delvis har uppnåtts. 
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Året kommer gå till historien med snabba omvärldsförändringar som skapat 

nya spelregler och förutsättningar för individer och samhället. Norrbotten 

som under flera år haft en stark utveckling avseende näringsliv och kulturliv 

fick liksom många andra regioner känna av den snabba inbromsningen då 

pandemin bröt ut. I länet har främst besöksnäringen, restauranger och kultur-

livet drabbats. 

Både EU och den svenska regeringen har vidtagit åtgärder för att mildra 

konsekvenserna för närings- och kulturlivet. Som regionalt utvecklingsan-

svarig har regionen en rad verktyg att arbeta med. Stöd till företag och sats-

ningar på kompetenshöjande insatser inom digitalisering och hållbarhet har 

genomförts. Tack vare goda kontakter med kommunerna och näringslivsor-

ganisationer kunde insatser vidtas som kom näringslivet till del. Verksam-

heten ställde snabbt om med utformning av nya stöd. 

Även kultursektorn har drabbats hårt av pandemin. Många är de kulturutö-

vare som drabbats när föreställningar ställts in eller skjutits upp. Tack var en 

kreativitet och en förmåga att ställa om har delar av kulturutbudet blev digi-

talt. Regionens kulturinstitutioner har ställt om och provat andra lösningar. 

Det gjorde att många kunde ta del av kulturen. För att stötta kulturutövarna 

har regionen kunnat dela ut arbetsstipendier till ett sextiotal utövare inom 

kulturella och kreativa näringar. 

I början av året var kompetensförsörjning och svårigheten att rekrytera rätt 

kompetens högt på agendan. Det bedöms också vara anledningen till att länet 

har klarat sig relativt bra avseende varsel och arbetslöshet.  
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Under året påbörjades arbetet med att formulera nya EU-program. De är vik-

tiga för att säkerställa externt utvecklingskapital till länet. En ny fond för en 

rättvis omställning introducerades av EU med fokus på stålindustrins värde-

kedja. 

Effekterna av pandemin har också visat hur internationellt Norrbotten är. 

Både avseende besöksnäringen men också avseende samarbetspartners och 

nyckelkompetenser för näringslivet. Gränssamarbetet och den fria rörelsen 

över gränser påverkades också av pandemin. Att kunna röra oss fritt över 

landsgränserna var inte längre en självklarhet.  

Påverkansarbetet har utvecklats vidare med flera konkreta frågor som strand-

skydd, elnätsanalyser och Norrbotten som ett rymdlän. 

Kollektivtrafiken har drabbats hårt av pandemin med ett minskat resande och 

därmed minskade intäkter. Samtidigt startade tågpendeln mellan Boden och 

Luleå. 

Under året har digitaliseringen tagit stora språng och den digitala mognaden 

har ökat. Den digitala infrastrukturen har fungerat väl och klarat av det 

ökade trycket som kommer av digitala möten och hemarbete. 

Under året aviserade näringslivet flera större investeringar som en del i den 

gröna omställningen. Det finns goda möjligheter för de som vill ställa om till 

hållbara lösningar att testa och utveckla produkter och tjänster i Norrbotten. 

Den internationella konferensen DemoNorth genomfördes i februari på te-

mat arktiska testbäddar. 

Ekonomi 

Regionala utvecklingsnämnden genererar ett underskott om 7,6 miljoner kro-

nor. Årsresultatet är bättre än prognosen per oktober. Orsaken till förbätt-

ringen beror till största delen på att Länstrafikens preliminära resultat för 

2020 visar på ett lägre underskott på årsbasis än per oktober. 

I resultatet ingår regionens andel av Länstrafikens preliminära underskott 

med 18 miljoner kronor som till största delen beror på minskade biljettintäk-

ter kopplat till pandemin. 

Verksamhetsområde kultur gör ett överskott på 10,3 miljoner kronor på 

grund av minskad verksamhet med anledning av pandemin samt anställ-

ningsstopp för rekryteringar. 

Social hållbarhet 

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som 

bidrar till social hållbarhet. Här kan satsningar på validering och lärcentra i 

kommunerna nämnas. 

Miljömässig hållbarhet 

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som 

bidrar till en miljömässig hållbarhet. Här kan satsningar på hållbar energi 

nämnas. 

Ekonomisk hållbarhet 

Årsredovisningen visar att nämnden under året har genomfört aktiviteter som 

bidrar till ekonomisk hållbarhet. Här kan satsningar på företag drabbade av 

pandemin nämnas. 

Bilagor 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 41 
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Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-02-23 § 23 

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 10 

Revisionsberättelse Region Norrbotten 
2020 

Dnr 477-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
 Regionfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handling-

arna. 

 Regionfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, 

regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden och fullmäktiges bered-

ningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Sammanfattning 
Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 24 § besluta om an-

svarsfrihet ska beviljas eller vägras för föregående års verksamhet i styrelse, 

nämnd, beredningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

Regionens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i regionstyrel-

sen, patientnämnden, regionala utvecklingsnämnden och fullmäktiges bered-

ningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som 

bedrivs i regionens företag.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommu-

nal verksamhet och regionens reglemente för revisionen. Granskningen har 

genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rim-

lig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har gett det re-

sultat som redovisas i revisorernas redogörelse och övriga till revisionsberät-

telsen bifogade bilagor.  

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrel-

sen, patientnämnden, regionala utvecklingsnämnden och fullmäktiges bered-

ningar samt enskilda ledamöter i dessa organ, samt att fullmäktige godkän-

ner Region Norrbottens årsredovisning för 2020.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Regionrevisionens ordförande Birgitta Persson och lekmannarevisor Anders 

Åknert föredrar ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om fullmäktiges ställning till att bevilja ansvarsfrihet för 

regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden och full-

mäktiges beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ och finner att 

fullmäktige beslutar enligt detta. 
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Ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

Följande ledamöter och ersättare i regionstyrelsen 2020 anmäler jäv: 

Ledamot/ersättare i regionstyrelsen  Ersättare 

Kenneth Backgård ordförande Lena Pallin 

Linda Frohm vice ordförande Marina Eriksson 

Dan Ankarholm ledamot Malin Markström 

Doris Messner ledamot Mats Bodmark 

Johnny Åström ledamot Ole Lampinen 

Lennart Ojanlatva ledamot 

 

Henrik Wikström ledamot 

 

Nils-Olov Lindfors ledamot Carola Lidén 

Glenn Berggård ledamot Kati Jääskeläinen 

Anders Öberg ledamot Birgitta Gidblom 

Elisabeth Lindberg ledamot Mats Abrahamsson 

Johannes Sundelin ledamot Jonas Vikström 

Ann-Sofie Isaksson ledamot Emmi-Lie Spegel 

Lennart Åström ledamot Ann-Kristin Nilsson 

Marianne Sandström ledamot Leslie Baily 

Anders Sundström ersättare Alice Videkull 

Erika Sjöö ersättare Yvonne Kangas 

Anders Rönnqvist ersättare 

 

Sten Nylén ersättare 

 

William Torikka ersättare 

 

Monika Nordvall Hedström ersättare 

 

Anita Sköld ersättare 

 

Majvor Sjölund ersättare 

 

Christina Snell-Lumio ersättare Gunnel Sandlund 

Camilla Mattila ersättare 

 

Jan Sydberg ersättare 

 

Ia Uvberg ersättare 

 

Thor Viklund ersättare 

 

Carina Strömbäck ersättare 

 

Lage Hortlund ersättare Leslie Baily 
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Ansvarsfrihet för regionala utvecklingsnämnden 

Följande ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden 2020 an-

mäler jäv: 

Ledamot/ersättare i regionala 

utvecklingsnämnden 

 Ersättare 

Tomas Vedestig ordförande Lena Pallin 

Anders Josefsson vice ordförande Marina Eriks-

son 

Anders Sundström ledamot Malin Mark-

ström 

Refika Maglic ledamot 
 

Kenneth Backgård ledamot Ole Lampinen 

Birgit Meier Thunborg ledamot Anita Sköld 

Nils-Olov Lindfors ledamot Carola Lidén 

Jan Anders Perdal ledamot 
 

Helena Öhlund ledamot Birgitta Gid-

blom 

Lennart Thörnlund ledamot Emmi-Lie 

Spegel 

Anita Gustavsson ledamot Jonas Vik-

ström 

Daniel Persson ledamot Eivy Blom-

dahl 

Lage Hortlund ledamot Leslie Baily 

Doris Messner ersättare Alice Videkull 

Ulla Isaksson ersättare 
 

Erika Sjöö ersättare Yvonne 

Kangas 

Birgitta Pounu ersättare 
 

Martin Åström ersättare 
 

Hans Åke Strandberg ersättare 
 

Gunnar Selberg ersättare 
 

Anna Kumpula Kostet ersättare Gunnel Sand-

lund 

Roland Nirlén ersättare Mats Abra-

hamsson 

Bente Moen Åkerholm ersättare 
 

Bengt Westman ersättare 
 

Ann Kristin Nilsson ersättare 
 

Denise Magnusson ersättare 
 

 

Ansvarsfrihet för patientnämnden 

Följande ledamöter och ersättare i patientnämnden 2020 anmäler jäv: 

Ledamot/ersättare i patientnämn-

den 

 
Ersättare 

Margareta Dahlén ordförande Lena Pallin 
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Anita Sköld vice ordfö-

rande 

Marina Eriksson 

Karin Vikström Eklund ledamot 
 

Birgitta Stålnacke ledamot 
 

Maud Lundbäck ledamot 
 

Lennart Thörnlund ledamot Birgitta Gid-

blom 

Ia Uvberg ledamot Emmi-Lie Spe-

gel 

Alice Videkull ersättare Malin Mark-

ström 

Dick Vånsjö ersättare 
 

Sara Bjerregaard ersättare 
 

Robert von Schantz ersättare 
 

Inger Karlsson ersättare 
 

Anders Burman ersättare Jonas Vikström 

Gerd Siverhall ersättare 
 

 

Ansvarsfrihet för sjukvårdsberedningen 

Följande ledamöter och ersättare i sjukvårdsberedningen 2020 anmäler jäv: 

Ledamot/ersättare i sjukvårdsbe-

redningen 

 
Ersättare 

Erika Sjöö ordförande Lena Pallin 

Sarah Karlsson vice ordfö-

rande 

Carola Lidén 

Ann-Christin Åström ledamot 
 

Ulla Isaksson ledamot Mats Bodmark 

Siv Maaherra ledamot 
 

Roland Nordin ledamot Marina Eriksson 

Anders Bohm ledamot Alice Videkull 

Katarina Burman ledamot Kati Jääskeläi-

nen 

Maria Sjöberg ledamot 
 

Lennart Holm ledamot Birgit Gidlund 

Majvor Johansson ledamot Emmi-Lie Spe-

gel 

Roland Nirlén ledamot Jonas Vikström 

Susanne Ström ledamot Leslie Baily 

Sören Sidér ersättare Yvonne Kangas 

Sara Bjerregaard ersättare 
 

Jörgen Afvander ersättare 
 

Malin Markström ersättare 
 

Marina Eriksson ersättare Anita Sköld 

Robert von Schantz ersättare 
 

Kristina Bäckström ersättare 
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Linda Jonsson ersättare Gunnel Sand-

lund 

Anders Burman ersättare Mats Abrahams-

son 

Ann Kristin Nilsson ersättare 
 

Peter Sköld ersättare 
 

Ida Johansson ersättare 
 

Kristina Karlsson ersättare 
 

 

Ansvarsfrihet för uppdragsberedningen 

Följande ledamöter och ersättare i uppdragsberedningen 2020 anmäler jäv: 

Ledamot/ersättare i uppdrags-be-

redningen 

 
Ersättare 

Daniel Bergman ordförande Marina Eriksson 

Anna Skott vice ordfö-

rande 

Lena Pallin 

Staffan Eriksson ledamot Malin Mark-

ström 

Terese Falk Carolin ledamot Mats Bodmark 

Jörgen Afvander ledamot Niclas Sjöö 

Nihad Zara ledamot 
 

Majvor Sjölund ledamot Carola Lidén 

Gunnel Sandlund ledamot Kati Jääskeläi-

nen 

Anna-Carin Aaro ledamot Birgit Gidlund 

Bengt Westman ledamot 
 

Birgitta Siljelöv ledamot Jonas Vikström 

Erik Söderlund ledamot Mats Abra-

hamsson 

Marianne Sandström ledamot Leslie Baily 

Christer Bergdahl ersättare Alice Videkull 

Birgitta Pounu ersättare 
 

Ole Lampinen ersättare Yvonne Kangas 

Bengt-Åke Strand ersättare 
 

Robert von Schantz ersättare 
 

Perarne Kerttu ersättare 
 

Ulf Ottosson ersättare 
 

Erik Gräs ersättare 
 

Carina Strömbäck ersättare 
 

Emmi-Lie Spegel ersättare 
 

Mashalla Mawlod Mohamed ersättare 
 

Eivor Olofsson ersättare 
 

Susanne Ström ersättare 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om fullmäktiges ställning till revisionens bedömning av-

seende ansvarsfrihet för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, pa-

tientnämnden, sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen var för sig 

och finner att fullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrel-

sen, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, sjukvårdsberedningen 

och uppdragsberedningen samt för enskilda ledamöter i dessa organ. 

Bilagor: 

Revisionsberättelse Region Norrbotten 2020 

Revisorernas redogörelse 

Förteckning över de sakkunnigas rapporter 2020 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 2020 

Revisionsberättelser från revisorerna 2020 

Revisionsberättelse kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionens revisorer 
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§ 11 

Ajournering 

Regionfullmäktiges beslut 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 18:05 för att återupptas nästa dag 

kl. 09:00. 
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§ 12 

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

manträdet öppnat kl. 09:00 den 15 april 2021. Sammanträdet genomförs di-

gitalt. Presidiet leder sammanträdet från Gällivare sjukhus.  
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§ 13 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:  

Sjukvårdspartiet  

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Doris Messner  

Johnny Åström  

Maire Nyström  

Dan Ankarholm  

Anders Sundström  

Margareta Henricsson  

Ann-Christin Åström  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Erika Sjöö  

Bo Ek  

Jörgen Afvander  

Anders Rönnqvist  

Anna Scott  

Lena Pallin Terese Falk Carolin 

Stig Nordqvist  

Martin Åström  

Tomas Vedestig  

Margareta Dahlén  

Ann-Sofie Henriksson Sead Maglic 

Malin Markström Sören Sidér 

Heli Valjus Helin Lena Hedman 

Anne Stridsman  

William Torikka  

Christer Bergdahl  

Nicklas Johansson  

 

Socialdemokraterna  

Ledamot Ersätter 

Anders Öberg  

Elisabeth Lindberg  

Erik Söderlund Johannes Sundelin 

Helena Öhlund  

Lennart Åström  

Roland Nirlén  

Bengt Westman  

Ia Uvberg  

Eivy Blomdahl Daniel Persson 

Anita Gustavsson  
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Ledamot Ersätter 

Jan Sydberg  

Eivor Olofsson  

Mashalla Mawlod Mohamed Sven Holmqvist 

Carina Strömbäck  

Lennart Thörnlund  

Gerd Siverhall  

Lennart Holm  
Ann Kristin Nilsson Ann-Sofie Isaksson 

Emmi-Lie Spegel Birgitta Siljelöv 

Ida Johansson Maivor Johansson 

Anders Burman  

Anna-Carin Aaro  

Thor Viklund  

 

Moderaterna  

Ledamot Ersätter 

Linda Frohm  

Anders Josefsson  

Monika Hedström  

Daniel Bergman Henrik Wikström 

Roland Nordin  

Birgit Meier Thunborg  

 

Vänsterpartiet  

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Conny Sundkvist  

Erik Gräs Elisabeth Bramfeldt 

Maria Holmquist  

Christina Snell-Lumio  

Linda Jonsson  

 

Sverigedemokraterna  

Ledamot Ersätter 

Marianne Sandström  

Lage Hortlund  

Kristina Karlsson Paula Palmqvist (avgått) 

Lars-Åke Vikström Per Göransson 

Susanne Ström  
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Centerpartiet  

 

Inkallade ersättare 

Inkallade ersättare 
Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare 

(SJVP) Terese Falk Carolin Lena Pallin 

 Sead Maglic Ann-Sofie Henriksson 

 Sören Sidér Malin Markström 

 Lena Hedman Heli Valjus Helin 

   

(M) Henrik Wikström Daniel Bergman 

   

(C)   

   

(S) Johannes Sundelin Erik Söderlund 
 Daniel Persson Eivy Blomdahl 
 Sven Holmqvist Mashalla Mawlod Mohamed 
 Ann-Sofie Isaksson Ann Kristin Nilsson 

 Birgitta Siljelöv Emmi-Lie Spegel 

 Maivor Johansson Ida Johansson 

   

(V) Elisabet Bramfeldt Erik Gräs 

   

(SD) Paula Palmqvist (avgått) Kristina Karlsson 

 Per Göransson Lars Åke Wikström 

 

Inkallade ej tjänstgörande ersättare 

Parti Ej tjänstgörande 
ersättare 

(SJVP) Mats Bodmark 

 Ole Lampinen 

 Niclas Sjöö 

 Ewa Åström 

 Alice Videkull 

 Yvonne Kangas 

 Bengt-Åke Strand 

  

(S) Gunnel Eriksson 

 Birgitta Gidblom 

 Mats Abrahamsson 

  

(M) Marina Eriksson 

 Nihad Zara 

  

(V) Kati Jääskeläinen 

 Gunnel Sandlund 

Ledamot Ersätter 

Nils-Olov Lindfors  

Sarah Karlsson  

Kurt-Åke Andersson  

Majvor Sjölund  
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(SD) Leslie Bailey 

  

(C) Carola Lidén 

 

 
 

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 14-15 APRIL 2021 

39 

 

§ 14 

Förändring av egenavgift för serologisk 
provtagning av covid-19 

Dnr 1755-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att:  

1. Höja egenavgiften för serologisk provtagning från 200 kr till 400 kr. 

2. Avgiftsförändringen träder i kraft 1 juni 2021. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionen finner det motiverat att höja egenavgiften för serologiprovtagning 

då Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående antikroppstester har 

ändrats och ersättningen från staten upphör den 31 mars 2021.   

Sammanfattning 
Region Norrbotten föreslår en höjning av egenavgiften för serologisk prov-

tagning. Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna gällande an-

tikroppstester vilket innebär att dessa prioriteras ner och ersättningen från 

staten upphör från 1 april 2021. Regionerna har kunnat bygga upp god test-

kapacitet för PCR-testning vilket innebär bra förutsättningar att identifiera 

pågående infektion och förhindra smittspridning. Ersättning utgår fortsätt-

ningsvis från staten för både PCR-testning och snabbtester.  

Regionstyrelsen har 2021-03-30 § 73 föreslagit fullmäktige besluta att höja 

egenavgiften för serologisk provtagning från 200 kr till 400 kr och att av-

giftshöjningen träder i kraft 1 maj 2021. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Erik Gräs (V) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag med ändring av att av-

giftsförändringen träder i kraft 1 juni 2021. Kenneth Backgård (SJVP) stöd-

jer Erik Gräs förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Erik Gräs förslag under proposition och finner att full-

mäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Serologisk provtagning har genomförts sedan vecka 19 år 2020. Till och 

med vecka 35 skedde testning framför allt av vård- och omsorgspersonal 

samt vid klinisk indikation på covid-19 infektion. Allmänheten har erbjudits 

testning från och med vecka 36 år 2020.  

Staten har ersatt regionerna med 750 kr per test t.o.m. 31 december 2020. 

Från 1 januari har ersättning utgått med 550 kr per test. Folkhälsomyndig-

heten har ändrat sina rekommendationer gällande serologiprovtagning till 

förmån för PCR-testning och snabbtester. Regionerna har kunnat bygga upp 

god testkapacitet för PCR-testning vilket innebär bra förutsättningar att iden-

tifiera pågående infektion och förhindra smittspridning. Statens ersättning 

för serologiprovtagning kommer därmed att upphöra från 31 mars 2021. För 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 14-15 APRIL 2021 

40 

 

att få kostnadstäckning för serologiprovtagning föreslås därför höjning av 

egenavgiften från 200 kr till 400 kr i regionen.  

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation är antikroppstestning på in-

dividnivå indikerad i de fall det är medicinskt motiverat att väga in resultaten 

av ett antikroppstest i den fortsatta patienthandläggningen. Nästan alla män-

niskor utvecklar antikroppar efter genomgången covid-19 och efter vaccinat-

ion, varför kännedom om antikroppar på individnivå har ett begränsat värde. 

Antikroppstest har således lägre prioritet och erbjuds därför kostnadsfritt 

endast på medicinska indikationer och till hälso-och sjukvårdspersonal, per-

sonal inom omsorg samt brukare i särskilt boende i syfte att kartlägga smitt-

spridning. Testning erbjuds därefter till övrig befolkning mot erläggande av 

en egenavgift om 400 kr. Serologiprovtagning definieras inte som en sjuk-

vårdande insats, varför avgiften inte omfattas av högkostnadsskyddet. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-30 § 73 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 

Förändrad ersättning för antikroppstestning efter 31 mars 2021 

Protokollsutdrag skickas till:  

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 
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§ 15 

Egenavgift för sjukresa med flyg 
Dnr 1487-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att:  

1. Höja egenavgiften för sjukresa med flyg från 100 kr till 200 kr.  

2. Avgiftshöjningen träder i kraft från 1 juni 2021. 

Reservationer 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-

slag.. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Den 1 april 2020 infördes en höjning av egenavgiften för taxi och egen bil, 

enligt beslut av regionfullmäktige. Egenavgiften för flyg var inte med i be-

slutsförslaget vilket nu justeras. Regionstyrelsen anser att egenavgiften för 

flyg ska ligga i samma nivå som egenavgift för taxi.   

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 om bland annat förändrade avgifter 

för sjukresor med egen bil och taxi. Detta gjordes efter en översyn av kostna-

der och intäkter inom ramen för omställningsarbetet.  Egenavgiften för flyg 

ingick inte i beslutsunderlaget vilket nu justeras. Föreslagen avgiftshöjning 

likställer egenavgiften för sjukresa med flyg med egenavgiften för sjukresa 

med taxi. Region Norrbottens egenavgift för sjukresa med flyg kommer att 

ligga i samma nivå som den avgift som tas ut i Region Västerbotten och 

Region Västernorrland. 

Regionstyrelsen har 2020-12-09 § 231 föreslagit fullmäktige besluta att höja 

egenavgiften för sjukresa med flyg från 100 kr till 200 kr samt att avgiftshöj-

ningen träder i kraft från 1 mars 2021. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår avslå regionstyrelsens förslag.  

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag med änd-

ring av att avgiftsändringen träder i kraft 1 juni 2021. Kenneth Backgård 

(SJVP), Nils-Olov Lindfors (C) och Linda Frohm (M) stödjer Marianne 

Sandströms förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag under proposition och finner att 

fullmäktige avslår förslaget.  

Ordföranden ställer Marianne Sandströms förslag under proposition och fin-

ner att fullmäktige bifaller förslaget.  
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Ärendet 
Patientgruppen som reser med flyg är de som beviljats ett dyrare färdsätt ut-

anför länet och har en specialistremiss. Egenavgiften är den del av kostnaden 

som patienten betalar, resterande belopp svarar regionen för. Högkostnads-

skyddet för sjukresor i Norrbotten träder i kraft när egenavgifterna för sjuk-

resor uppgår till 2 400 kr under en 12 månaders period.  

Nuvarande egenavgifter sjukresor Region Norrbotten 

Färdsätt Egenavgift i kr per enkel resa 

Taxi 200  

Flyg 100  

Egen bil  125  

 

 Egenavgifter och högkostnadsskydd i kronor Norra sjukvårdsregionen  

Region 

Högkostnads-

skydd 

sjukresor 

Egenavgift flyg 
Förslag på för-

ändring 

Norrbotten 2400  100  200  

Jämtland-Härje-

dalen 1600  100  Ingen planerad 

Västernorrland 2400  200  Ingen planerad 

Västerbotten 2400  200  Ingen planerad 

 

Antalet sjuktransporter med flyg uppgick årligen till drygt 11 000 resor un-

der 2018 och 2019. Vid en höjning av egenavgiften från 100 kr till 200 kr 

per resa beräknas en intäktsökning på ca 300 tkr per år. Cirka 28 procent av 

de som flyger betalar egenavgift, resterande är de som har uppnått högkost-

nadsskydd eller är medföljande anhöriga. Regionen står för hela kostnaden, 

inklusive egenavgift, för en medföljande anhörig per vuxen patient och två 

medföljande anhöriga om patienten är barn.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-12-09 § 231 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschef Länssjukvård 

Divisionschefer Närsjukvård 

Patientkontoret 
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§ 16 

Medlemsbidrag till kommunalförbundet 
Svensk Luftambulans 2021 

Dnr 11-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa medlemsbidrag för år 2021 till kost-

nadstäckning från Region Norrbotten till kommunalförbundet Svenskt Luft-

ambulans.  

Protokollsanteckning 

Monika Nordvall Hedström (M) deltar inte i ärendets behandling på grund 

av jäv.  

Ärendet 
Region Norrbotten är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans 

(SLA) sedan 1 januari 2020. Kommunalförbundet SLA kommer att ansvara 

för och bedriva Region Norrbottens ambulanshelikopterverksamhet från och 

med 1 juni 2021. SLAs förbundsdirektion har beslutat om budget och bud-

getfördelning för år 2021 vid förbundsdirektionen 2020-10-26 samt beslutat 

om verksamhetsplan och medlemsbidrag för 2021 vid förbundsdirektionen 

2020-12-02. För giltighet kräver beslutet om medlemsbidrag godkännande 

från respektive medlems regionfullmäktige.  

Kommunalförbundets kostnader för att bedriva Region Norrbottens ambu-

lanshelikopterverksamhet budgeteras till 37540 tkr år 2021 varav uppstart-

kostnader utgör 11496 tkr. Uppstartkostnader utgör engångskostnader under 

2021 till följd av övertagande och uppstart av verksamhet. SLAs förbundsdi-

rektion har fastställt Region Norrbottens medlemsbidrag år 2021 till 37540 

tkr.  

I budgeten i strategiska planen 2021-2023 har regionfullmäktige avsatt bud-

getmedel för ändamålet.  

Regionstyrelsen har 2021-02-03 § 16 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa medlemsbidrag för år 2021 till kostnadstäckning från Region Norrbot-

ten till kommunalförbundet Svenskt Luftambulans. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Monika Nordvall Hedström (M) anmäler jäv och ersätts av Marina Eriksson 

under ärendets behandling.  

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 16 

Protokoll 2020-10-26 förbundsdirektion Svenskt Luftambulans med tillhö-

rande budget 2021 

Protokoll 2020-12-02 förbundsdirektion Svenskt Luftambulans 

Verksamhetsplan och budget 2021 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 17 

Insatskapital till Kommuninvest 
Dnr 1273-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att  

 Region Norrbotten utökar insatskapitalet i Kommuninvest ekonomiska 

förening med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 

2024. 

 Insatskapitalet 2021 finansieras med 30 mnkr från budget för finansiella 

investeringar 2021 och resterande 9,6 mnkr anvisas från likvida medel. 

Insatskapital för åren 2022-2024, totalt 15 mnkr, avsätts i budgeten för 

2022-2024. 

Protokollsanteckning 

Linda Frohm (M) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Region Norrbotten är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 

2006. Kommuninvest har ökat kapitalbehov och har vid föreningsstämman i 

april 2020 beslutat om ny nivå på insatskapital för medlemmar. Den nya in-

satsen är 260 kr/invånare för regioner och ska uppnås successivt fram till och 

med 2024. För region Norrbotten innebär den nya nivån ett totalt insatskap-

ital med 65 mnkr år 2024 och innebär en ökning med 54,6 mnkr jämfört med 

nuvarande nivå på insatskapital. Ökningen ska göras successivt fram till och 

med 2024 med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 

2024. 

Insatskapitalet för 2021 ska vara Kommuninvest tillhanda senast 30 juni 

2021. 

Regionstyrelsen har 2021-03-30 § 71 föreslagit fullmäktige besluta att Reg-

ion Norrbotten utökar insatskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening 

med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 2024, att in-

satskapitalet 2021 finansieras med 30 mnkr från budget för finansiella inve-

steringar 2021 och resterande 9,6 mnkr anvisas från likvida medel samt att 

insatskapital för åren 2022-2024, totalt 15 mnkr, avsätts i budgeten för 2022-

2024. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Linda Frohm (M) anmäler jäv och ersätts av Marina Eriksson (M) under 

ärendets behandling. 

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs gemensamt av flertalet 

kommuner och regioner i Sverige. Syftet med verksamheten är att erbjuda 
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lån och finansiell rådgivning till medlemmarna. Region Norrbotten har varit 

medlem sedan 2006. Kommuninvest har över hälften av kommunsektorns lå-

nefinansiering och under 2020 passerade utlåningen 440 miljarder kronor. 

Region Norrbotten har inga lån.  

Kommuninvests bedömning är att behovet av kapital för utlåning ökar 

snabbare än vad de tidigare prognostiserat. Kapitaluppbyggnaden sker via 

medlemsinsatser och Kommuninvest har mot bakgrund av ökade lånebehov 

och nya krav från EU och Finansinspektionen beslutat om nya nivåer på 

medlemsinsatser och en kapitaliseringsplan som gäller för fyra år i taget, den 

första avser åren 2021-2024. Idag är minimikravet på insatskapital 40 kr/in-

vånare för regioner och 200 kr/invånare för kommuner. Den nya insatsen är 

260 kr/invånare för regioner och 1300 kr/invånare för kommuner.  

För region Norrbotten innebär den nya nivån ett totalt insatskapital med 65 

mnkr år 2024 och innebär en ökning med 54,6 mnkr jämfört med nuvarande 

nivå på insatskapital. Ökningen ska göras successivt fram till och med 2024 

med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 2024. 

Insatskapitalet ska vara Kommuninvest tillhanda senast 30 juni respektive år 

2021-2024. 

På insatskapitalet erhåller medlemmarna ränta som för 2019 uppgick till 1,75 

procent. Ränta för 2020 beslutas på föreningsstämman i april 2021.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-30 § 71 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 18 

Överföring av del av investeringsram 
2020 för fastigheter till 2021 

Dnr 80-2021  

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att 46 mnkr av investeringsram 2020 för fastig-

heter överförs till 2021. 

Ärendet 
På grund av pandemin har vissa planerade fastighetsinvesteringar inte aktua-

liserats under 2020 utan istället planeras investeringarna 2021. Av investe-

ringsramen för fastigheter 2020 överförs därför 46 mnkr till 2021.  

Regionstyrelsen har 2021-02-03 § 9 föreslagit fullmäktige besluta att 46 

mnkr av investeringsram 2020 för fastigheter överförs till 2021. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsen protokoll 2021-02-03 § 9 

Investeringar i fastigheter 2021 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschef Service 
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§ 19 

Försäljning av aktier i Filmpool Nord 
AB till Gällivare kommun 

Dnr 15-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att Region Norrbotten avyttrar 500 aktier i Film-

pool Nord AB till Gällivare kommun, till ett pris av 60 kr per aktie, totalt 30 

000 kr. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Filmpool Nord AB har ett mål att samtliga av Norrbottens kommuner ska 

vara delägare i bolaget. I och med Region Norrbottens försäljning av aktier 

till Gällivare kommun kommer tolv av länets fjorton kommuner att vara de-

lägare. Detta är ett viktigt steg som ger en stabilitet till bolaget och goda för-

utsättningar för att fortsätta arbetet för filmbranschens utveckling i Norrbot-

ten.    

Ärendet 
Filmpool Nord AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Arjeplog, 

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

samt Övertorneå. 

Gällivare kommun har erbjudits att köpa 500 aktier av Region Norrbotten 

och genom det teckna 1 procent av bolaget, för en köpeskilling av 30 000 kr. 

Antalet aktier som säljs är samma antal som köptes när Gällivare valde att 

lämna Filmpool Nord AB år 2010. Efter avyttringen äger Region Norrbotten 

15 930 aktier, vilket motsvarar 31,6 procent av totala antalet aktier i Film-

pool Nord AB. De ändrade ägarförhållandena påverkar inte ägarbidraget från 

Regionen Norrbotten. 

Även Haparanda kommun har valt att gå med i Filmpool Nord AB igen. Ha-

paranda kommun återköper aktier av Bodens kommun, som köpte Hapa-

randa kommuns aktier när de lämnade bolaget år 2018. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-01-26 § 10 föreslagit fullmäktige 

besluta att Region Norrbotten avyttrar 500 aktier i Filmpool Nord AB till 

Gällivare kommun, till ett pris av 60 kr per aktie, totalt 30 000 kr. 

Regionstyrelsen har 2021-02-03 § 13 föreslagit fullmäktige besluta att Reg-

ion Norrbotten avyttrar 500 aktier i Filmpool Nord AB till Gällivare kom-

mun, till ett pris av 60 kr per aktie, totalt 30 000 kr. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 13 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-01-26 § 10 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 20 

Miljöredovisning 2020 
Dnr 178-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna Miljöredovisning 2020. 

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 sextonde 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. Från och 

med 2021 kommer miljöredovisningen ingå i hållbarhetsredovisningen som 

baseras på en ny hållbarhetsstrategi som håller på att tas fram. 

Regionstyrelsen har 2021-03-03 § 50 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna Miljöredovisning 2020.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Nils-Olov Lindfors (C), Helena Öhlund (S), Anna-Karin Aaro (S), Anders 

Öberg (S), Lennart Thörnlund (S), Ann-Kristin Nilsson (S), Linda Frohm 

(M), Lage Hortlund (SD) och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla reg-

ionstyrelsens förslag.  

Carina Strömbäck (S) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

I Miljöredovisning 2020 saknas tydlig redovisning på vilket sätt målen för 

jämställdheten uppnåtts. I framtiden önskar vi bättre redovisning av arbetet 

med jämställdhet i Region Norrbotten samt att den årliga jämställdhetsrap-

porten återinförs. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Nedan lyfts huvuddragen i miljöredovisningen fram: 

Regional utveckling 

Region Norrbotten har under lång tid arbetat för hållbar regional tillväxt. I 

den regionala utvecklingsstrategin, och de flesta strategier, program och ut-

vecklingsarbeten Region Norrbotten bidrar till beskriver omställning som en 

nödvändig utgångspunkt för att en hållbar utveckling ska bli verklighet.  
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Satsningar inom hållbarhetsintegrering som påbörjats under 2020 kommer 

att främja hållbarhet inom fyra områden av regionalt utvecklingsarbete; 

Strukturbild för Norrbotten, Kompetensförsörjning, Finansiering samt Kom-

munikation och lärande. 

Transporter/Infrastruktur 

Kraven på miljöbilar har höjts, vilket innebär att fordonsparken inte uppnår 

miljöplanens mål om att 80 procent av fordonsparken ska vara miljöbilar 

2020. För att klara det ökade kravet att använda miljöbilar måste laddstat-

ioner installeras ute på regionens fastigheter så tjänsteresor med el och ladd-

hybrider är möjligt.  

Tjänsteresor har minskat under året. Tjänsteresor med flyg har minskat med 

80 procent, tåg med 90 procent och bil 33 procent. Resultaten är kraftigt 

minskade utsläpp av koldioxid från tjänsteresor. Resfria möten har samtidigt 

ökat kraftigt.  

Under 2020 har antalet digitala besök i vården ökat kraftigt och sjukresor för 

att ta sig till fysiska besök har minskat till följd av pandemin. Ett minskat re-

sande innebär i sin tur miljövinster i minskad mängd klimat-påverkade ut-

släpp. Antalet ersatta sjukresor minskade med 26 procent totalt 2020 jämfört 

2019. Kollektivtrafiken har minskat mest (buss 37,5 procent och tåg 35 pro-

cent) 

Flygtimmarna med Norrbottens ambulanshelikopter minskade 22 procent 

jämfört med 2019. Flygtimmarna med ambulansflyget ökade med 1 procent. 

Digitalisering 

Digitalisering bidrar till att minska hälso-och sjukvårdens miljöpåverkan 

framförallt genom att fysiska besök ersätts med digitala och därigenom 

minskar antalet vårdrelaterade resor. Samtidigt bidrar en ökning i distansar-

bete i verksamheten till minskat resande både lokalt, till och från arbetsplat-

ser, såväl som regionalt och nationellt då möten, utbildningar och konferen-

ser ersatts med digitala alternativ. Under 2020 har ca 15 nya videoinstallat-

ioner utförts till verksamheter i länet och elva krisledningsrum med video-

kommunikation installerats. 

Under 2020 har en snabb omställning skett där vård som tidigare förut-satt 

besök på hälsocentralen eller sjukhuset har ersatts med digitala alternativ. 

Digitalen erbjuder Norrbottens invånare en digital ingång till första linjens 

vård. Via tjänsten Digitala vårdbesök erbjuds patienter möjligheten att kunna 

genomföra planerade vårdbesök på distans. Patienter kan ansluta till det digi-

tala vårdbesöket via dator eller mobil, utan att behöva resa till sjukhuset/häl-

socentralen. 

Region Norrbotten är en samverkanspart i projektet Predictive Movement 

som syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för 

transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). 

Innovationer 

Under året har åtta idéer inkommit till idéplats.se varav en godkändes och ar-

betas vidare med som ett förbättringsarbete. En innovation för att möjliggöra 

vistelse utomhus för patienter med trakeotomi har testats och går nu vidare 

för mer forskning och kommersialisering. 

Division Folktandvård har fortsatt stort fokus på ökat nyttjandet av digital 

teknik, bland annat av miljöskäl. Under Pandemin har denna process av na-

turliga skäl snabbats på. Antalet digitala konsultationer mellan allmän- och 
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specialisttandvård ökar stadigt. Detta medför att patienterna slipper resa till 

klinker och att specialisttandläkare slipper resor ut i länet.  

Det strategiska arbetet innovationsarbetet har under året varit att genomföra 

Norrbottens smartspecialiseringsstrategi. 

Inköp  

Mål och roller måste förtydligas, resurser och kompetens måste säkerställas 

från regionledningen om detta arbete ska prioriteras och målen i Agenda 

2030 uppfyllas. Frågan har lyfts till divisionschef för Division Service under 

2020. 

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 verktyg behövs för att lättare kunna se vad som finns för åter-

bruk. 

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.  

Pandemins konsekvenser 

Pandemin har givetvis även påverkat regionernas miljöarbete.  

Omprioriteringen av vårdinsatser och minskningen av annan smittspridning 

till följd av krisen påverkar exempelvis inköp av förbrukningsmaterial och 

desinfektionsmedel. Brådskan att få fram resurser har i flera fall medfört 

sänkta eller slopade miljökrav på den globalt ansträngda marknaden.  

En ansträngd ekonomi för regionen kan styra bort från dyrare produkter med 

högre miljöprestanda, såsom en del ekologiska livsmedel.  

Avfallsmängderna påverkas av minskad och uppskjuten operations-verksam-

het, samtidigt har användningen av engångsmaterial som visir och munskydd 

ökat kraftigt och sorteringen av sådant material har änd-rats över tid, från 

smittförande till brännbart. 

Antibiotikaförskrivningen föll under pandemins första fas, medan bunkring 

av mediciner i allmänhet ökade markant.  

Tjänsteresandet har minskat medan digitala möten ökat, inklusive sats-

ningen gentemot patienter på digitala vårdmöten och digitala vårdcentraler.  

Medan kollektivtrafiken har tappat många passagerare har turtäthet och driv-

medelsanvändning påverkats i något mindre omfattning, utifrån strävan att 

hålla igång trafiken och minska trängseln. Behovet av åtgärder för ökad ro-

busthet mot pandemier kan även vara motiverade för klimatanpassning och 

minskad klimatpåverkan. Det gäller t.ex. ökade lager och ökad andel fler-

gångsprodukter som hanteras lokalt, vilket skulle kunna bidra till en mer cir-

kulär ekonomi. 

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 50 

Miljöredovisning 2020 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Regional utvecklingsdirektör  
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§ 21  

Halvårsredovisning 2020, 
samordningsförbundet Södra 

Norrbotten 
Dnr 1572-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna halvårsredovisning 2020 för Sam-

ordningsförbundet Södra Norrbotten.  

Protokollsanteckning 

Erika Sjöö (SJVP) och Helena Öhlund (S) anmäler jäv och deltar inte i ären-

dets behandling.  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten har upprättat halvårsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. Av redovisningen framgår att periodens kostnader 

är lägre än budgeterat. Coronapandemin har lett till att planerade insatser 

ännu inte påbörjats samt att en del av kostnaderna för första halvåret faller ut 

under andra halvåret. Balansen mellan förvaltning/administration och insat-

ser bedöms som tillfredsställande. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Erika Sjöö (SJVP) anmäler jäv och ersätts av Mats Bodmark (SJVP). 

Helena Öhlund (S) anmäler jäv och ersätts av Gunnel Eriksson (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

regionstyrelsen bifaller förslaget.  

Ärendet 
Från och med 1 januari 2020 har samordningsförbunden Pyramis i Luleå, 

Activus i Piteå och Concensus i Älvsbyn bildat det gemensamma samord-

ningsförbundet Södra Norrbotten. Förbundet bedriver finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser inom kommunerna. Samverkande parter är kom-

munerna, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel, 25 procent av Region 

Norrbotten och resterande 25 procent av Luleå, Piteå och Älvsbyns kommu-

ner. Från och med 1 januari 2020 har tillgångar och skulder överförts till det 

nya gemensamma förbundet. Medlemmarna har andel i gemensamma till-

gångar och skulder i förhållande till vad de tillskjutit i budget.  

Samordningsförbundet Södra Norrbotten har tagit fram en halvårsredovis-

ning som innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-

utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet januari till juni 

2020.  

Den pågående pandemin har påverkat verksamheten kraftigt under våren vil-

ket resulterat i att planerade möten, workshops och aktiviteter har fått ställas 
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in eller genomföras digitalt. Även aktiviteter i kommunerna har varit begrän-

sade och genomförts i huvudsak via individuella möten. Vissa gruppaktivite-

ter och möten har genomfört utomhus.  

En ny gemensam organisation har etablerats, ny styrelse har tillträtt 2020-01-

01, ny verksamhetsplan är antagen och lokala samverkansgrupper är forme-

rade i alla kommuner. På individnivå har totalt 222 personer deltagit i olika 

aktiviteter trots restriktioner och andra individuella hänsyn. I Luleå har totalt 

85 personer deltagit i arbetsträning, 138 olika aktivitetstillfällen, 32 enskilda 

möten respektive 32 telefonmöten. I Piteå har totalt 64 personer deltagit i 

följande insatser; Etablering kvinna, Tidsam och EFS projektet Moa. Slutli-

gen har i Älvsbyn genomförts aktiviteter inom projekten Moa, Ett steg till 

och Steget fram. Totalt 53 personer har deltagit i insatserna.  

En hemsida och grafisk profil för samordningsförbundet Södra Norrbotten 

har tagit fram, https://www.samordningnorrbotten.se/. 

Av redovisningen framkommer vidare att sammanslagningen av tre förbund 

har medfört svårigheter att jämföra kostnadsutvecklingen för verksamheten 

från tidigare år. Resultatet för 2020 utgör grund för fortsatta jämförelser. Un-

der första halvåret 2020 uppgår rörelsens kostnader till 1 975 068 kronor mot 

budgeterade 3 640 753 kronor. Av dessa är 1 477 439 kronor kostnader för 

både individ och strukturella insatser. Budgeterade kostnader för insatser 

uppgår till 2 958 995 kr. Differensen 1 481 556 kr beror på att insatser inte 

kommit igång som planerat. Balansen mellan förvaltning/administration och 

insatser bedöms som tillfredsställande.  

Prognosen för 2020 visar att förbundet har ett stort överskott på grund av 

sparade medel från tidigare år och därmed goda förutsättningar att bedriva 

verksamheten i enlighet med förbundets ändamål och inom fastställd budget.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-12-09 § 241 

Halvårsredovisning 2020-01-01 – 2020-06-30, Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten 

Revisionsberättelse 2019 

Revisionsrapport 2019 

Ekonomiskt utfall 

Årsredovisning 2019 

Förbundsordning Samordningsförbundet Södra Norrbotten 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

  

https://www.samordningnorrbotten.se/
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§ 22 

Årsredovisning och revisionsberättelse 
2019 – Samordningsförbundet Activus 

Dnr 1574-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige besluta att:  

1. Årsredovisningen godkänns. 

2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Activus har upprättat årsredovisning för 2019. För-

bundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och 

årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter bevil-

jas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Regionstyrelsen har 2020-12-09 § 239 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna årsredovisning 2019 för samordningsförbundet Activus samt att lägga 

revisionsberättelsen till handlingarna.  

Ärendet 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att sam-

verka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samord-

ningsförbund. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och 

resterande del av kommunen och Region Norrbotten med 25 procent var-

dera.  

Från och med 1 januari 2020 har samordningsförbunden Pyramis i Luleå, 

Activus i Piteå och Coscensus i Älvsbyn bildat det gemensamma samord-

ningsförbundet Södra Norrbotten. Avgående styrelser för förbunden i Luleå, 

Piteå och Älvsbyn ansvar för att upprätta årsredovisning för 2019. Från och 

med 2020 har tillgångar och skulder överförts till det nya gemensamma för-

bundet. Medlemmarna har andel i gemensamma tillgångar och skulder i för-

hållande till vad de tillskjutit i budget.  

Av revisionsberättelsen för 2019 framkommer att samordningsförbundet Ac-

tivus har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit till-

räcklig. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 

och lag om kommunal bokföring och redovisning.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-12-09 § 239 

Årsredovisning 2019 Activus 

Revisionsberättelse 2019 Activus 
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§ 23 

Årsredovisning och revisionsberättelse 
2019 – samordningsförbundet Pyramis 

Dnr 1575-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att:  

1. Årsredovisningen godkänns.  

2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

Protokollsanteckning 

Erika Sjöö (SJVP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet Pyramis i Luleå har upprättat årsredovisning för 

2019. Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvalt-

ning och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess leda-

möter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Regionstyrelsen har 2020-12-09 § 240 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna årsredovisning 2019 för samordningsförbundet Pyramis samt att lägga 

revisionsberättelsen till handlingarna.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Erika Sjöö (SJVP) anmäler jäv och ersätts av Mats Bodmark (SJVP). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

regionstyrelsen bifaller förslaget.  

Ärendet 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att sam-

verka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samord-

ningsförbund. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och 

resterande del av kommunen och Region Norrbotten med 25 procent var-

dera.  

Från och med 1 januari 2020 har samordningsförbunden Pyramis i Luleå, 

Activus i Piteå och Consensus i Älvsbyn bildat det gemensamma samord-

ningsförbundet Södra Norrbotten. Avgående styrelser för förbunden i Luleå, 

Piteå och Älvsbyn ansvar för att upprätta årsredovisning för 2019. Från och 

med 2020 har tillgångar och skulder överförts till det nya gemensamma för-

bundet. Medlemmarna har andel i samordningsförbundet Södra Norrbottens 

tillgångar och skulder i förhållande till vad de tillskjutit i budget.  

Av revisionsberättelsen för 2019 framkommer att Samordningsförbundet Py-

ramis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit till-

räcklig. Den sammantagna bedömningen är att resultatet är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-12-09 § 240 

Årsredovisning 2019 Pyramis 

Revisionsberättelse 2019 Pyramis 
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§ 24 

Årsredovisning och revisionsberättelse 
2019 – samordningsförbundet 

Consensus 
Dnr 1573-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att:  

1. Årsredovisningen godkänns. 

2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

Protokollsanteckning 

Helena Öhlund (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Consensus har upprättat årsredovisning för 2019. 

Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning 

och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Regionstyrelsen har 2020-12-09 § 238 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna årsredovisning 2019 för samordningsförbundet Consensus samt att 

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Helena Öhlund (S) anmäler jäv och ersätts av Gunnel Eriksson (S).  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

regionstyrelsen bifaller förslaget.  

Ärendet 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att sam-

verka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samord-

ningsförbund. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och 

resterande del av kommunen och Region Norrbotten med 25 procent var-

dera. Från och med 1 januari 2020 har samordningsförbunden Pyramis i Lu-

leå, Activus i Piteå och Consensus i Älvsbyn bildat det gemensamma sam-

ordningsförbundet Södra Norrbotten. Avgående styrelser för förbunden i Lu-

leå, Piteå och Älvsbyn ansvar för att upprätta årsredovisning för 2019. Från 

och 2020 har tillgångar och skulder överförts till det nya gemensamma för-

bundet. Medlemmarna har andel i gemensamma tillgångar och skulder i för-

hållande till vad de tillskjutit i budget.  

Av revisionsberättelsen för 2019 framkommer att samordningsförbundet 

Consensus har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-

misk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
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tillräcklig. Den sammantagna bedömningen är att resultatet enligt årsredovis-

ningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är upp-

ställda. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-12-09 § 238 

Årsredovisning 2019 Consensus 

Revisionsberättelse 2019 Consensus  
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§ 25 

Revidering av regionstyrelsens 
reglemente 

Dnr 184-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för regionstyrelsen.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Reglementet för regionstyrelsen bör kontinuerligt ses över för att vara aktu-

ellt.  

Ärendet 
Regionstyrelsen beslutade den 3 februari 2021 § 21 att avveckla internation-

ella beredningen under regionstyrelsen.  

Med anledning av detta beslut föreligger behov av ändringar i regionstyrel-

sens reglemente. De paragrafer i regionstyrelsens reglemente som reglerar 

internationella beredningen ska tas bort. Det innebär således att  § 41-49 i 

regionstyrelsens reglemente tas bort. 

Vidare så föreslås ett förtydligande förs in på första sidan om att styrelsen 

ansvarar för helt- eller delvis regionägda företag samt en språklig korrigering 

på sidan fem där ett ord stryks från reglementet. 

Regionstyrelsen har 2021-03-03 § 52 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa reglemente för regionstyrelsen.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-03 52 

Förslag till reglemente för regionstyrelsen 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 
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§ 26 

Regler för partistöd 2021 
Dnr 1704-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa regler för partistöd 2021. 

Sammanfattning 
I kommunallagen 4 kap 32 § anges att fullmäktige ska besluta om att utbe-

tala partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfull-

mäktige 19-20 november 2019, har uppdaterats med uppräkning av partistö-

det enligt förändringar i konsumentprisindex.  

Regionstyrelsen har 2021-02-03 § 19 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa regler för partistöd 2021. 

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 19 

Regler för partistöd 2021 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 27 

Regler för arvode och ersättningar till 
förtroendevalda i Region Norrbotten 

Dnr 428-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna föreslagna ändringar i Regler för arvode och ersättningar till 

förtroendevalda i Region Norrbotten. 

2. Ändringarna rörande utökad fast arvodering till ordförande i regionala 

utvecklingsnämnden gäller retroaktivt från och med 1 januari 2021. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden kräver såväl 

stort engagemang som kunskap om kultur- och näringsliv i vårt vidsträckta 

läns olika delar. Uppdraget ställer vidare stora krav på resor i tjänsten och en 

hög grad av tillgänglighet. Ordförandeposten i regionala utvecklingsnämn-

den har visat sig ta mer tid i anspråk och kräva ett större ekonomiskt ansvar 

än vad som förutsattes vid senaste revideringen av regelverket, det fasta ar-

vodet bör med anledning av detta höjas från dagens nivå. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 att bifalla ett motionsförslag in-

nebärande utökad fast arvodering för regionala utvecklingsnämndens ordfö-

rande. 

Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden har visat ta mer 

tid i anspråk än vad som bedömdes initialt. Vidare innebär uppdraget ett stort 

ekonomiskt ansvar. Den fasta delen av arvoderingen bör därför höjas till 30 

procent. 

Beslut enligt detta förslag innebär också att en felaktighet som smugit sig in i 

senaste revideringen av regelverket korrigeras. Felaktigheten innebar att ta-

ket för arvode och ersättningar blev tolv gånger högre än avsett för de förtro-

endevalda som har lägre arvode än 100 procent av årsarvodet. 

Regionstyrelsen har 2021-03-30 § 82 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna föreslagna ändringar i Regler för arvode och ersättningar till förtroen-

devalda i Region Norrbotten och att ändringarna rörande utökad fast arvode-

ring till ordförande i regionala utvecklingsnämnden gäller retroaktivt från 

och med 1 januari 2021. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V), Helena Öhlund (S) och Kenneth Backgård (SJVP) före-

slår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  
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Ärendet 
Glenn Berggård (V) föreslog i motion 32-2019 bland annat att den fasta ar-

voderingen av regionala utvecklingsnämndens ordförande skulle utökas. 

Detta väntas skapa bättre förutsättningar för ordförandens arbete med region-

ala utvecklingsfrågor. 

Regionfullmäktige beslutade i slutet av oktober 2020 att bifalla motionen i 

den delen som rör utökat arvode för regionala utvecklingsnämndens ordfö-

rande. 

Enligt nu gällande regelverk uppgår den fasta arvoderingen för samtliga ord-

föranden i nämnder och beredningar till 10 % av årsarvodet. Beräknat på 

2020 års lönenivå resulterar detta i ett fast arvode uppgående till 77 855 kr 

per år. Till detta tillkommer en rörlig komponent i sammanträdes- och för-

rättningsarvodet som ordförande har rätt till vid aktivitet inom ramen för 

uppdraget. 

Ärendena som behandlas i regionala utvecklingsnämnden är av stor vikt för 

länets utveckling och framtid. Uppdraget som ordförande i regionala ut-

vecklingsnämnden är, liksom övriga ordförandeposter inom regionen, vik-

tiga för verksamhetens bedrivande och länets fortsatta utveckling. Ordföran-

deposten i regionala utvecklingsnämnden har dock visat sig vara mer 

tidskrävande och kräva ett större ekonomiskt ansvar än vad den initiala be-

dömningen visade. Med anledning av detta bör den fasta arvoderingen höjas 

från dagens 10 procent av årsarvodet till 30 procent per år. 

Vid senaste revisionen av regelverket som beslutades av regionfullmäktige 

den 22 november 2018 skedde en oavsiktlig ändring i en inkomstbegrän-

sande bestämmelse. Taket för arvodering av förtroendevald som har mindre 

än 100 procent blev tolv gånger högre p.g.a. att ordet basarvode blev utbytt 

mot årsarvode i 6 § i nuvarande regelverk. Ändringen utgör ett skrivfel, före-

gicks inte av diskussion och bör återställas i samband med att regelverket nu 

går upp till beslut i regionfullmäktige. Denna korrigering påverkar endast ett 

litet fåtal förtroendevalda. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-30 § 82 

Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Ordföranden i Regionala utvecklingsnämnden 
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§ 28 

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv 
Dnr 369-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna uppdaterad riktlinje mot mutor, 

korruption och jäv. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Allmänhetens förtroende för Region Norrbottens verksamhet måste vårdas 

och stärkas. Som ett led i detta gör Regionen ett tydligt ställningstagande 

mot korruption, mutor, jäv och annat förtroendeskadligt beteende genom in-

förandet av en nolltolerans mot förmåner för samtliga medarbetare och för-

troendevalda. 

Sammanfattning 
För att stärka regionens förtroende hos allmänheten och undanröja gräns-

dragningsproblem för medarbetare och förtroendevalda införs en nolltolerans 

mot förmåner i organisationen. En annan ändring i förslaget är att överlåta 

utredningen av visselblåsarärenden till en extern aktör och på så sätt stärka 

oberoendet. Slutligen föreslås även att regiondirektören åläggs en skyldighet 

att årligen återrapportera om det korruptionsförebyggande arbetet till region-

styrelsen. 

Regionstyrelsen har 2021-03-30 § 81 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna uppdaterad riktlinje mot mutor, korruption och jäv och att uppdra till 

regiondirektören att årligen återrapportera om det korruptionsförebyggande 

arbetet till regionstyrelsen. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Ärendet 

Bakgrund 

Regionfullmäktige antog policy mot mutor och korruption den 22 november 

2018. Därefter utarbetades en riktlinje mot mutor, korruption och jäv som 

antogs den 19 juni 2019. 

Ändringar 

För att undvika svåra gränsdragningsproblem, bibehålla och ytterligare 

stärka allmänhetens förtroende för Region Norrbottens verksamheter föreslås 

nu att regionfullmäktige genom antagandet av den reviderade riktlinjen inför 

en nolltolerans mot förmåner för samtliga medarbetare och förtroendevalda 

inom regionen. Regionen kräver av sina leverantörer och andra företag att 

följa regionens ställningstagande om nolltolerans mot förmåner, och tillåter 

inte dessa att erbjuda förmåner som arbetsluncher, fika eller gåvor vid be-

märkelsedagar eller högtider.   
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Den nu gällande riktlinjen utgår från SKR:s vägledning ’Om mutor och jäv’ 

och det straffbara området för mutbrott. Gällande regelverk har en nolltole-

rans mot mutor och jäv men medger ett visst utrymme för mindre förmåner 

till medarbetare och förtroendevalda i form av enklare lunch, kaffe eller en 

symbolisk gåva. I det reviderade förslaget är även dessa förmåner otillåtna. 

Enda undantaget är enklare lunch eller kaffe vid sammankomst med jämbör-

diga samarbetspartners som till exempel Sveriges kommuner och regioner 

(SKR), andra regioner eller kommuner samt kommunalförbund och bolag 

där regionen ingår. 

En annan nyhet i förslaget är att stärka oberoendet i utredningarna av in-

komna visselblåsarärenden som bedöms röra allvarliga oegentligheter ut-

förda av personer i ledande ställning genom att låta en extern part ombesörja 

utredningen av eventuella anmälningar. 

Vidare bör regiondirektören åläggas en skyldighet att årligen rapportera till 

styrelsen om hur det korruptionsförebyggande arbetet bedrivs. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-30 § 81 

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv 

Protokollsutdrag skickas till: 

Avdelningsdirektörer 

Divisionschefer 
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§ 29 

Regional överenskommelse om 
samverkan mellan Region Norrbotten, 

Länsstyrelsen Norrbotten och 
civilsamhället 

Dnr 1678-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anta den regionala överenskommelsen mellan 

Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional 

nivå. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsnämndens plan 2021-

2023, den strategiska planen samt den regionala utvecklingsstrategin. Dessa 

lyfter fram vikten av ett starkt civilsamhälle samt behov av att formaliserad 

samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället behöver utvecklas för 

att möta samhällsutmaningarna i Norrbotten.  

Sammanfattning 
Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Samforma samt idéburna 

organisationer på regional nivå har gemensamt under 2019-2020 arbetat 

fram en överenskommelse med generella principer för samverkan. Överens-

kommelsen ligger i linje med regionens styrande dokument, den regionala 

utvecklingsstrategin och agenda 2030. Överenskommelsen ska bidra till att 

skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och förtydliga förhåll-

ningssättet mellan parterna. En gemensam vision, syfte och mål har tagits 

fram och syftet är att parterna, utifrån sina unika roller, kunskaper och erfa-

renheter, tillsammans ska möta länets samhällsutmaningar och verka för ett 

livskraftigt Norrbotten. Även en handlingsplan för att realisera överenskom-

melsens intentioner har tagits fram under tidsperioden. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-01-26 § 11 föreslagit fullmäktige 

att anta den regionala överenskommelsen mellan Region Norrbotten, Läns-

styrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå. 

Regionstyrelsen har 2021-02-03 § 20 föreslagit fullmäktige att anta den reg-

ionala överenskommelsen mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbot-

ten och civilsamhället på regional nivå. 

Ärendet 

Bakgrund 

Under 2017 genomfördes en kartläggning av civila samhället i Norrbotten 

och här konstaterades att civilsamhället är en viktig part i det regionala ut-

vecklingsarbetet. Samtliga sektorers gemensamma krafter behövs för att ut-

veckla ett öppet, inkluderande, demokratiskt och attraktivt Norrbotten med 

goda livsmiljöer. 
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I flertalet styr- och strategidokument inom Region Norrbotten lyfts betydel-

sen av ett levande civilsamhälle som en viktig del i ett livskraftigt län. I den 

regionala utvecklingsnämndens strategi 2019-2021 är en av framgångsfak-

torerna att hitta former för hur samverkan med civilsamhället kan organise-

ras. I den regionala utvecklingsnämndens plan för 2021-2023 lyfts att en av 

framgångsfaktorn i arbetet är att den regionala överenskommelsen signeras 

av Region Norrbotten. I den regionala utvecklingsstrategin lyfts vikten av 

samhandling med det civila samhället. Regionstyrelsens plan, 2021-2023, 

belyser även vikten av alla människors deltagande i samhällets utveckling 

och att ett formaliserat samskapande med civilsamhällets implementeras i 

verksamheterna. Överenskommelsen har en koppling till den regionala ut-

vecklingsstrategin och agenda 2030. 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019 (RUN 2019-03-19, §47) att 

medfinansiera projektet SÖK som står för samverkan och överenskommelse 

mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten. Satsningen ska re-

sultera i en överenskommelse för samverkan på regional nivå mellan par-

terna Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Samforma samt region-

ala idéburna organisationer. 

Parterna i projektet, som nämns ovan, samt enstaka kommuner har deltagit i 

flertalet dialoger under processens gång. Även kunskapshöjande insatser och 

omvärldsbevakning har genomförts. Inom SÖK projektet har en kartläggning 

genomförts med fokus på att belysa pågående samverkan, utmaningar och 

möjligheter i samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället samt 

vilka kunskapshöjande behov som finns bland parterna. 

Syfte 

Syftet med överenskommelsen är att skapa former för en mer formaliserad 

samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civil-

samhället på regional nivå i Norrbotten. 

Den regionala överenskommelsen bygger på en nationell överenskommelse 

som 2008 togs fram av regeringen, Sveriges kommuner och Regioner samt 

idéburna organisationer inom det sociala området. Målsättningen med den 

regionala överenskommelsen är att parterna, utifrån sina unika roller, kun-

skaper och erfarenheter, tillsammans ska möta länets samhällsutmaningar 

och verka för ett livskraftigt Norrbotten. Överenskommelsen ska bidra till att 

skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och ska förtydliga förhåll-

ningssättet till varandra. 

Den överenskommelse som är framtagen mellan parterna bygger på sju prin-

ciper som ska fungera som en gemensam värdegrund för samverkan. En ge-

mensam vision, syfte och gemensamma målsättningar har tagits fram. Målen 

med överenskommelsen är:  

 Skapa en jämbördig dialog och gemensam viljeyttring för en stärkt sam-

verkan mellan parterna 

 Stärka civilsamhället som sektor och de unika roller de idéburna organi-

sationerna har i samhället 

 Förbättra och öka samarbetet genom att utveckla arbetssätt och stärka 

samspelet med lokalsamhället och omvärld 
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Handlingsplan 

Under 2021 ska en handlingsplan tas fram mellan partnerna för att synlig-

göra hur överenskommelsens intentioner kan realiseras. En kartläggnings-

rapport bidrar med information om nuläget vad gäller samverkan mellan 

partnerna och är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med överens-

kommelsen. 

Uppföljning 

Överenskommelsen ska följas upp årligen och rapporteras till relevanta poli-

tiska forum.  

Löptid 

Överenskommelsen gäller från det att parterna undertecknar den.  

Bilagor 

Regionstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 20 

Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Läns-

styrelsen Norrbotten och civilsamhället  

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

Utvecklingsdirektör 

Verksamhetsdirektör 
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§ 30 

Motion 29-2019 om begrepp 
Dnr 3144-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Reservationer 

Vänsterpartiets ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Linda Jonsson och Kristina Nilsson (V) föreslår i en motion att regionfull-

mäktige ska besluta att byta ut ”levererar vård” mot ”ger vård” i strategier 

och övriga dokument. 

Vilka begrepp som används beror på i vilket sammanhang de används. I 

möjligaste mån ska begrepp som erbjuda vård, ge vård eller tillhandhålla 

vård användas. 

Regionstyrelsen har 2020-11-11 § 203 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Linda Jonsson (V) och Christina Snell Lumio (V) föreslår bifalla motionen.  

Kenneth Backgård (SJVP) och Lage Hortlund (SJVP) föreslår bifalla region-

styrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Linda Jonssons förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
I hälso- och sjukvårdslagen definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för 

att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även 

sjuktransporter och omhändertagande av avlidna ingår. Den som har störst 

behov ska ges företräde till hälso- och sjukvården. Vårdgarantin innebär att 

vård ska erbjudas inom viss tid.  

Vilka begrepp som används beror på i vilket sammanhang begreppen an-

vänds. 

I dokument som behandlar produktion av vård är begrepp som producera och 

leverera vård rätt. Att ha produktions- och kapacitetsplanering så att upp-

drag/behov uppfylls så bra som möjligt och verksamhetens målsättningar nås 

gällande tillgänglighet, arbetsmiljö och ekonomi.  

I styrande dokument kring vård är begrepp som erbjuda vård, ge vård eller 

tillhandhålla vård mer tillämpliga. 

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 203 

Motion 29-2019 om begrepp 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Verksamhetsdirektör 
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§ 31 

Motion 14-2020 om reseersättning till 
blodgivare 

Dnr 1480-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten håller med motionären om vikten av blodgivning.  

Regionens kostnadsansvar gäller dock enligt regelverket för resor endast för 

sjukresor. Då resor till och från blodgivning inte kan beaktas som sjukresa 

beslutar Region Norrbotten att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder 

möjligheten att erbjuda blodgivare reseersättning för resor till och från blod-

givning och att regionfullmäktige beslutar att införa reseersättning till blod-

givare om utredningen medger det. 

Utredningen har kommit fram till att resa till/från blodgivning inte kan be-

traktas som sjukresa och därmed faller utanför regionens kostnadsansvar. 

Övriga regioner i landet har gjort samma bedömning och ersätter inte för re-

sor i samband med blodgivning. 

Regionstyrelsen har 2021-02-03 § 28 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD), Lars-Åke Vikström (SD) och Kristina Karlsson 

(SD) föreslår bifalla motionen.   

Linda Frohm (M) föreslår bifalla det liggande förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Marianne Sandströms för-

slag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.   

Ärendet 
Marianne Sandström anför i motionen att det många gånger råder brist på 

blod i blodbanken och att avståndet till blodgivningen inte ska utgöra ett hin-

der för att ge blod. 

 

En genomgång av regelverk på området samt en omvärldsbevakning där lan-

dets övriga regioner tillfrågades om sina resor och ersättningar i samband 

med blodgivning har genomförts. 

 

Enligt Region Norrbottens regelverk för avgift utgår en ersättning för sjukre-

sor. Regionen har däremot inte ansvar för att ordna transportmöjligheter för 
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andra typer av resor, exempelvis i samband med blodgivning eller hälsokon-

troller. Sjukresa är per definition en resa som sker från/till en persons bo-

stadsadress (folkbokföringsadress), plats för akut insjuknande eller vid besök 

hos en vårdgivare för vård och behandling.  

Genomförd omvärldsbevakning visar att ingen av de regioner som inkommit 

med svar erbjöd ersättning för resa till och från blodgivning: Den vanligaste 

ersättningen var en mindre gåva och/eller avgiftsfri parkering. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 28 

Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Notering: 

Anders Josefsson (M) avbryter tjänstgöringen kl. 14:00 och ersätts av Ma-

rina Eriksson (M).  

Anders Rönnqvist (SJVP) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Mats Bod-

mark (SJVP). 
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§ 32 

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

Dnr 1481-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Det är viktigt för Region Norrbotten att vi är tydliga när vi kommunicerar 

samt att vi undviker missförstånd och onödig oro när vi ringer upp patienter. 

Regionen har därför under 2020 utrett frågan och avskaffat dolt nummer till 

förmån för ett generellt nummer i regionens nummerserie. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta att 

det utreds huruvida telefonisystemet ska ändras så att patienter och andra 

vilka kontaktas av region Norrbotten inte blir uppringda från dolda nummer. 

Regionstyrelsen har 2020-12-09 § 230 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) föreslår att motionen anses besvarad.   

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

stödjer Mariannes förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Marianne Sandströmregionstyrelsens förslag mot 

NN:s förslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.   

Ärendet 
Regionen har under en längre tid använt sig av dolt nummer för utgående te-

lefonsamtal för de verksamheter som inte klarar av att ta emot stora mängder 

inkommande samtal. Detta leder till otydlighet samt att patienter inte alltid 

svarar. Det kan också skapa onödig oro hos den som blir uppringd. Regionen 

har utrett hur en lösning där det dolda numret tas bort ska se ut och beslutat 

att visa ett generellt nummer från Regionens nummerserie för de medarbe-

tare och verksamheter som inte kan visa sitt direktnummer. Om en person 

ringer tillbaka efter ett missat samtal från det numret svarar en inspelad röst 

som talar om att det missade samtalet kommer från Region Norrbotten. Med-

arbetare och avdelningar som vill visa sitt direktnummer kommer även fort-

sättningsvis att kunna göra detta. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2020-12-09 § 230 

Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbotten 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Avdelningsdirektörer 
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§ 33 

Motion 17-2020 om kompatibla 
läkemedel 

Dnr 1621-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten instämmer med motionären att sjukvården behöver till-

gång till den kompetens och det informationsstöd som krävs för att undvika 

att läkemedelsinteraktioner orsakar vårdskada eller risk för vårdskada. In-

formation i journalsystemet och farmakologisk kompetens finns att tillgå re-

dan idag.  

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder 

hur alla läkare inom regionen erhåller tillgång till relevant information kring 

läkemedels kompatibilitet exempelvis genom tillgång till databaser. 

Regionstyrelsen har 2021-02-03 § 29 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) och Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla 

regionstyrelsens förslag.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner 

att fullmäktige bifaller förslaget.   

Ärendet 
Samtidig behandling med flera läkemedel kan ge upphov till oavsiktliga ef-

fekter som kan leda till biverkningar. Detta kallas för läkemedelsinteraktion 

och indelas i allvarlighetsgrad där den mest allvarliga interaktioner måste 

undvikas för att förebygga biverkningar och vårdskada. I vissa fall kan läka-

ren anpassa behandlingen med interagerande läkemedel så att läkemedlen 

kan utöva sin effekt utan att ge upphov till biverkningar. Enligt motionären 

har inte alla länets läkare tillgång till relevanta databaser med möjlighet att 

undersöka om en patients läkemedel interagerar med varandra.  

Samtliga läkare inom offentlig och privat vård (som omfattas av lagen om 

vårdval) har sedan 2015 tillgång till en interaktionsdatabas via förskrivarstö-

det Janusmed. Interaktionsdatabasen är integrerad i journalsystemet VAS. 

Janusmed är tillgänglig för all vårdpersonal, inklusive regionens klinikapote-

kare, som i förekommande fall stödjer läkaren i ställningstaganden kring lä-

kemedelsinteraktioner. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 29 

Motion 17-2020 om kompatibla läkemedel 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 
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§ 34 

Motion 18-2020 om provtagning och 
vaccinering i hemmet 

Dnr 1622-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionen Norrbotten instämmer med motionären om vikten av att det i sär-

skilda fall ska vara möjligt att erbjuda provtagning och vaccination i hemmet 

för vissa personer. Som motionären konstaterar genomförs detta redan idag. 

Det handlar då om situationer då en person på grund av sjukdomstillstånd el-

ler funktionshinder är förhindrad att transportera sig till vårdinrättning. Prov-

tagning och vaccination genomförs enligt säkra rutiner utifrån smittskydds-

perspektiv. Att tillhöra en riskgrupp för covid-19 är därmed inte avgörande 

för om en person ska vaccineras eller provtas i hemmet.                                              

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder 

om viss provtagning för vissa patientgrupper kan ske i hemmet samt om in-

fluensavaccinering, vaccination mot covid-19 och andra vaccinationer kan 

ske i hemmet för personer som tillhör riskgrupper under pågående pandemi. 

Regionstyrelsen har 2021-02-03 § 30 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) och Lars-Åke Vikström (SD) föreslår bifalla mot-

ionen. 

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 
Motionären anser det orimligt att riskgrupper under en pågående pandemi 

ska tvingas uppsöka sjukvårdsinrättningar för provtagning och vaccination. 

Det har, enligt motionen, tidigare funnits möjlighet till genomförande av 

dessa åtgärder i hemmiljö. Motionären förslår att det utreds huruvida prov-

tagning och vaccination kan ske i hemmet. 

Provtagning för covid-19, vaccinationer och andra åtgärder sker företrädes-

vis vid besök på vårdinrättning men kan i särskilda fall ske i patientens boen-

demiljö. Det handlar om situationer då patienten på grund av sjukdomstill-

stånd eller funktionshinder är förhindrad att ta sig till vårdinrättningen. Då 
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sker hembesök antingen inom ramen för kommunal hemsjukvård eller pri-

märvård. Om patienten tillhör riskgrupp, för insjuknande i covid-19 finns, 

sedan våren 2020, rutiner för att provtagning på ett säkert sätt utifrån smitt-

skyddsperspektiv.  

Att tillhöra en riskgrupp är i sig inte avgörande för om en person ska få vård-

åtgärder genomförda i hemmet eller på en vårdinrättning. För enskilda perso-

ner där sjukdomsbilden utgör hinder för en person att ta sig till regionens av-

sedda vaccinationsplats kan vaccination efter bedömning av läkare ske i 

hemmet.  

Regionens sjukvård vaccinerar årligen riskgrupper för att förebygga influ-

ensa och lunginflammation. Genomförande av vaccination mot covid-19 föl-

jer särskilda rutiner som utfärdats för att skydda allmänheten och sjukvården 

från smitta och insjuknande i covid-19. Vaccinationen genomförs på ett 

smittsäkert sätt enligt lokala kvalitetssäkrade rutiner, regionens vaccinations-

plan och enligt de överenskommelser om utförande av vaccination, som slu-

tits med respektive kommun.  

Vaccinationer sker företrädesvis vid besök på vårdinrättning och anvisade 

vaccinationsplatser men kan även, i särskilda fall, ske i patientens boende-

miljö. Exempel på personer som vaccineras i sin hemmiljö är brukare på sär-

skilda boenden och personer som har hemsjukvård.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-02-03 § 30 

Motion 18-2020 Om provtagning och vaccination i hemmet 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 
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§ 35 

Behandling av sjukvårdsberedningens 
verksamhetsrapport 2020 

Dnr 1407-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att:   

1. godkänna regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verk-

samhetsrapport 2020.  

2. genomförda uppdrag ska återrapporteras till regionfullmäktige i sam-

band med återföringsdagen 2022. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen har tagit del av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 

och instämmer i de slutsatser som lyfts fram i rapporten. Regionen behöver 

samverka med länets kommuner för att säkerställa att ungdomar erbjuds en 

jämlik och jämställd tillgång till ungdomsmottagningsverksamhet oavsett 

vart i länet de bor.   

Sammanfattning 
I sjukvårdsberedningens rapport sammanfattas behov av en jämlik tillgång 

på fullvärdig ungdomsmottagning oavsett vart i länet ungdomen bor. Sjuk-

vårdsberedningen lyfter fram behovet av digitala lösningar, enkla snabba 

kontaktvägar, ökad kännedom om vilket stöd och vilken hjälp ungdomsmot-

tagningarna kan erbjuda samt vikten av en bättre samverkan mellan huvud-

männen. 

Regionstyrelsen redovisar i ärendet pågående arbeten och föreslår ett antal 

åtgärder för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av länets ung-

domsmottagningar. Förslagen konkretiseras i föreslagna uppdrag till region-

direktören. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i 

samband med återföringsdagen 2022. 

Regionstyrelsen har 2021-03-30 § 83 beslutat att föreslå regionfullmäktige 

besluta att godkänna regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens 

verksamhetsrapport 2020, att föreslå regionfullmäktige besluta att genom-

förda uppdrag ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med åter-

föringsdagen 2022.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Erika Sjöö (SJVP) och Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionsty-

relsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19 att tilldela sjukvårdsberedningen 

uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget ”Vilka behov av stöd och 
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hjälp av en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten”. I sin 

verksamhetsrapport presenterar sjukvårdsberedningen fakta i ärendet och re-

dovisar sina slutsatser.  

De behov som beredningen 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 ungdo-

mar i hela Norrbotten.  

Pågående arbeten  
 

Tillgång till fullvärdig ungdomsmottagning för barn och ungdomar i hela 

Norrbotten. 

En förstudie om etablering av digital ungdomsmottagning som genomfördes 

2019 pekar på att digitalisering av ungdomsmottagningarnas tjänster möjlig-

gör en jämlik tillgång till ungdomar i hela länet. Inom regionen bedrivs ett 

omfattande utvecklingsarbete inom ramen för strategin Vägen till framtidens 

hälsa och vård 2035 och Digitaliseringsstrategin för framtidens hälsa och 

vård.  

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

mar 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 

Regionens arbete med realiseringen av digitaliseringsstrategin har fått stor 

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

Nyheter Norrbotten, P4 Norrbotten och lokala tidningar. Tidningen 1177 

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

stor utsträckning bidragit till marknadsföring av tjänsten. Att i större ut-

sträckning använda dessa kanaler och finna nya vägar att marknadsföra ung-

domsmottagningarna är av stor vikt för att nå målet om en jämlik och jäm-

ställd tillgång till länets ungdomsmottagningar. Det är väsentligt att regionen 

beaktar och finns med i forum där ungdomar har sina nätverk och vistas digi-

talt.  

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

mar att kontakta och besöka en ungdomsmottagning efter sina behov och 

förutsättningar 

 

Utöver arbetet med digitalisering önskar regionstyrelsen lyfta den strategi 

och handlingsplan för psykisk hälsa som tagits fram i samverkan mellan 

Region Norrbotten och länets kommuner. Den gemensamma strategin ska 
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vara ett stöd för det långsiktiga arbetet med ledning, styrning och utveckling 

av vård, stöd och omsorg för en god psykisk hälsa för länets medborgare. I 

strategin poängteras vikten av att öka ungdomars tillgänglighet till länets 

ungdomsmottagningar. Regionstyrelsen vill understryka att insatser för att 

involvera ungdomar i utvecklingsarbetet av en behovsstyrd ungdomsmottag-

ning behöver accelerera.  

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

kontakt med någon vuxen att prata med 

Utveckling av digitala lösningar som kan erbjudas alla ungdomar i länet på-

går. Ung i Norr appen är en framtagen digital app som möjliggör för ungdo-

mar att få en digital kontakt med personal som arbetar på ungdomsmottag-

ningen. Digital ungdomsmottagning har framförallt använts i Piteå och Älvs-

byn men konceptet behöver utvecklas och breddas för att nå ungdomar i hela 

länet.  

 

Samverkan och samordning av ungdomsmottagningar måste snarast påbör-

jas för att främja en jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i 

hela Norrbotten 

Det behövs ett tydligt huvudmannaskap och en ansvarsstruktur för att under-

lätta arbetet med att i samverkan mellan huvudmännen nå målet om en jäm-

lik och jämställd ungdomsmottagning som motsvarar ungdomarnas behov. 

Region Norrbotten och kommunerna har dessutom ett konstaterat behov av 

att hitta en lösning gällande att utforma en gemensam plattform för doku-

mentation på ungdomsmottagningarna i länet.  

Arbetet gällande huvudmannaskap, dokumentation och samverkan är påbör-

jat men har försenats under pågående coronapandemi. Arbetet behöver åter-

upptas och intensifieras.  

Uppdrag 

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

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

ningen identifierat. Följande genomförda åtgärder ska återrapporteras till 

regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2022. 

 Ta fram digitala lösningar som kan erbjudas till alla ungdomar i länet 

oavsett var hen bor.  

 Se över det nuvarande huvudmannaskapet som idag innebär hinder i 

dokumentation mellan huvudmännen och inom organisationerna.  

 Utveckla informations- och marknadsföringsinsatser för att öka kun-

skapen om ungdomsmottagningar i länet.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Barnrättslig reflektion 

Alla barn i Norrbotten har rätt till bästa möjliga hälsa samt att vård ska ges 

på lika villkor. En digital ungdomsmottagning ersätter inte en fysisk mottag-

ning men ska ses som ett komplement. Alla barn har rätt till liv och utveckl-

ing där ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll bland annat för den 

sexuella hälsan. Att arbeta för en mer jämlik och jämställd tillgång till ung-

domsmottagningarna är en del av barnrättsarbetet. 
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Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-30 § 83 

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020 

Protokollsutdrag skickas till: 
Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Utvecklingsdirektör 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

Divisionschef Service 
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§ 36 

Behandling av uppdragsberedningens 
verksamhetsrapport 2020 

Dnr 1408-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna regionala utvecklingsnämndens och regionstyrelsens hante-

ring av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2020.  

2. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att sä-

kerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges 

beredningar i samband med återföringsdagen. 

Sammanfattning 
Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer som baseras på en ana-

lys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens aktörer och medbor-

gare. Rekommendationerna rör både regionala utvecklingsnämnden och reg-

ionstyrelsen. Regionens arbete med följande frågor möjliggör för medbor-

gare och aktörer att ställa om till en fossiloberoende region: 

 Skapar förutsättningar för näringslivets omställning 

 Framtagning av en ny länstransportplan 

 Insatser för energieffektivisering och kunskapsspridning 

 Påverkan för Norrbottens infrastrukturprioriteringar 

 Medverkan i projektet Predictive Movement 

 Stärker regionens interna arbete med hållbar utveckling 

 Påverkan för tydliga och förutsägbara juridiska tillståndsprocesser 

 Utreder förutsättningar för ett vätgassamhälle 

 Elförsörjning ses som en allt viktigare samhällsplaneringsfråga 

 Utveckling av en sammanhållen kollektivtrafikkarta 

Regionstyrelsen har 2021-03-30 § 84 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna regionala utvecklingsnämndens och regionstyrelsens hantering av 

uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2020 samt att regionstyrel-

sen och regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att säkerställa att upp-

dragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i sam-

band med återföringsdagen. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla 

regionstyrelsens förslag. 

Marianne Sandström (SD) med stöd av Lage Hortlund (SD) lämnar särskilt 

yttrande enligt följande:  

”Vilka uppdrag som regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden 

får i uppdrag att säkerställa genomförs och återrapporteras till fullmäkti-

ges beredningar är oklart utifrån beslutstexten. Sverigedemokraterna ser 

inte behovet av att region Norrbotten deltar i Glokala Sverige under år 
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2021 för stärkande av kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland 

politiker och tjänstepersoner i regioner. Sverigedemokraterna anser att 

den inriktning som region Norrbottenvalt kring hanteringen av Agenda 

2030 målen och Glokala Sverige är kontraproduktiv för region Norrbot-

ten, region Norrbotten har en försvinnande låg andel av koldioxidutsläpp 

såväl ur ett nationellt som internationellt perspektiv och vår skog fångar 

upp stora andelar av dessa utsläpp. Region Norrbotten bör därmed satsa 

på frågor kring hur vår framtida elförsörjning och infrastrukturskall se ut 

istället för att lägga resurser på projekt som Glokala Sverige”. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner 

att fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 

Bakgrund 

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

redningen uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget:  

”Hur kan Region Norrbotten möjliggöra för medborgare och aktörer i Norr-

bottens län att ställa om till en fossiloberoende region”.   

Uppdragsberedningen redovisar i sin verksamhetsrapport fakta i ärendet och 

slutsatser avseende behov hos aktörer och medborgare avseende omställning 

till en fossiloberoende region. Dessa berör både regionala utvecklingsnämn-

den och regionstyrelsen och redovisas nedan: 

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. 
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Regionala utvecklingsnämndens och 
regionstyrelsens beredning av 

uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020 
Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer som baseras på en ana-

lys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens aktörer och medbor-

gare. Texten är uppdelad på behov hos aktörer och behov hos medborgare 

som identifierats i uppdragsberedningens rapport. 

Behov hos aktörer: 
Region Norrbotten måste arbeta för en hållbar och långsiktig strategi 

gällande fossilfria alternativ både nationellt och internationellt. 

 Skapa förutsättningar för näringslivets omställning: 

Region Norrbotten har ett samarbete med testnäringen kring hur en effektiv 

och ändamålsenlig infrastruktur för så väl näringen som samhället i stort. 

Regionen deltar i dialoger med Trafikverket kring deras arbete med att 

bygga ut en nationell infrastruktur för snabbladdare. Regionen stöttar forsk-

ning kring och utveckling av biobaserade och cirkulära bränsletyper för olika 

transportslag. 

Region Norrbotten har tydligt identifierat ett stort behov av lösningar för test 

av eldrivna fordon i regionen. Detta gäller så väl tunga som lätta transporter.  

Region Norrbotten ser också möjlighet till mer testverksamhet för tunga for-

don och entreprenadmaskiner. Här kan en helhetssyn med regionala, nation-

ella och inte minst EU-medel ge stora möjligheter till mer testverksamhet, 

med ökade exportintäkter genom året-runt-verksamhet, som en nationell 

bonus. Samverkan med testnäringen kring detta är initierad och aktiviteter 

planeras. 

 Framtagning av en ny länstransportplan: 

I rollen som utvecklingsansvarig har Region Norrbotten uppdraget att som 

planupprättare prioritera infrastrukturåtgärder i länstransportplanen. Region 

Norrbotten är också en dialogpart gällande prioriteringar i den nationella 

transportplaneringen. Region Norrbotten har också en aktiv roll i transport-

politiken på EU-nivå framförallt genom olika samarbeten som EFNS, Bot-

niska korridoren och CPMR BSC. 

 Insatser för energieffektivisering och kunskapsspridning: 

Energikontor Norr ägs av Region Norrbotten och de 14 kommunerna i Norr-

botten. Genom Energikontoret främjar Region Norrbotten arbetet med ener-

gieffektivisering, förnybar energi, transporter, hållbarhet och strategiskt 

energi- och klimatarbete. I Energikontorets uppdrag ingår att driva energi- 

och klimatfrågor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv, 

arbeta för att öka andelen förnybar energi i länet, arbeta för en effektivare 

användning av energi- och naturresurser, bidra till utvecklingen av samar-

bete inom energi- och klimatområdet. Energikontoret erbjuder kompetens 

som påverkar offentliga och privata aktörer att arbeta för en hållbar utveckl-

ing och är regional samordnare av Borgmästaravtalet. Energikontoret har un-

der 2020 tagit fram en omvärldsanalys på temat Hållbara transporter i Norr. 

Region Norrbotten måste arbeta för en väluppbyggd infrastruktur för 

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

Se nedan  
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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.  

 Påverkan för Norrbottens infrastrukturprioriteringar: 

Både godstransporter och persontransporter med tåg är viktiga ur ett miljö-

perspektiv. Att Malmbanan endast har enkelspår innebär en utmaning för 

både godstransporter och persontransporter. Mötesstationer har byggts som 

ett sätt att utöka kapaciteten på banan. Trafikverket fördelar tågtider utifrån 

ett så effektivt nyttjande som möjligt av tågbanan. Här har godstransporterna 

alltid företräde, det betyder att persontrafiken inte tränger undan godstrafi-

ken. Däremot så innebär det svårigheter att utveckla persontrafiken och få at-

traktiva tågtider. Genom att bedriva påverkansarbete på nationell nivå arbe-

tar Region Norrbotten för att skapa en högre kapacitet på sträckan Luleå – 

Boden och därigenom utrymme för att utveckla trafiken. 

 Medverkan i projektet Predictive Movement: 

Region Norrbotten deltar i projektet Predictive Movement som syftar till att 

skapa en konkurrensneutral digital plattform som en samverkansplats för 

transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI). I 

första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser i 

glesbygd. Längre fram siktar även projektet på att optimera tillgänglighet 

och framkomlighet i både storstadsmiljöer och landsbygder. Predictive Mo-

vement är ett projekt finansierat av bland annat Vinnova och Trafikverket.  I 

projektet ingår förutom Region Norrbotten fyra kommuner, Luleå tekniska 

universitet, Trafikverket samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. 

En viktig drivkraft i projektet är klimatfrågan och att minska utsläppen från 

vägtrafiken. I nuläget pågår skarpa tester med plattformen i Ljusdal och 

dessa kommer under våren även att omfatta Pajala och Arjeplog.  

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala ut-

släpp av växthusgaser. Huvuddelen av dessa uppkommer i vägtrafiken, 

främst från personbilar och tunga fordon. Klimatförändringarna är ett verk-

ligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation samtidigt som utsläppen 

fortsätter att öka. Predictive Movement kan bidra till en betydligt effektivare, 

miljövänligare och mer klimatanpassad transportsektor genom att ge möjlig-

het att optimera resor och transporter. 

Det är önskvärt att Region Norrbotten ställer krav på fossilfria alterna-

tiv vid upphandlingar. 

 Stärker regionens interna arbete med hållbar utveckling: 

Region Norrbottens miljöpolicy anger färdriktningen för regionens miljöar-

bete. Med policyn som stöd upprättas strategier, handlingsplaner och ägardi-

rektiv som styr det praktiska miljöarbetet.  Region Norrbottens miljöpolicy 

utgår från de relevanta globala hållbarhetsmålen antagna i Agenda 2030 lik-

väl som de nationella 16 miljökvalitetsmål samt tillhörande generationsmål. 

Utfallet av regionens miljömål redovisas i miljöredovisning 2020. 

Under 2021 ska en ny hållbarhetsstrategi och tillhörande handlingsplan tas 

fram som baserar sig på de inriktningsbeslut om prioriterade mål i Agenda 

2030 som fattats under 2020. Miljöredovisningen ingår fortsättningsvis i den 

hållbarhetsredovisning som kommer att tas fram där arbetet med de mål och 

indikatorer som regionen beslutar om följs upp. Områden med förbättrings-

potential som identifierats i miljöredovisningen är exempelvis energianvänd-

ning, kemikaliehantering, miljökrav i upphandling samt klimatpåverkan från 
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medicinska gaser. Vad gäller krav på fossilfria alternativ vid upphandlingar 

är det viktigt att ställa en kravnivå som inte är så höga att inga eller få aktö-

rer på marknaden har möjlighet att lämna ett anbud. 

Regionstyrelsen beslutade 9 december 2020 att regionen ska delta i Glokala 

Sverige under 2021 som är ett kommunikations- och utbildningsprojektet 

som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker 

och tjänstepersoner i regioner. 

Det är viktigt att Region Norrbotten arbetar för effektiva och rättssäkra 

tillståndsprocesser som bidrar till att verksamheter kan bli fossilobero-

ende. 

 Påverkan för tydliga och förutsägbara juridiska tillståndsprocesser: 

Region Norrbotten bedriver påverkansarbete mot nationell nivå och EU-nivå 

i ett antal frågor. En av de utpekade påverkansfrågorna handlar om tydliga 

och förutsägbara juridiska tillståndsprocesser vid mineralprospektering. Frå-

gan tas bland annat upp i den OECD-studie om gruvnäringen i Norrbotten 

och Västerbotten som regionen medverkat i och som presenterades i januari 

2021. Det pågår för närvarande en statlig utredning som ska lägga förslag 

om mer förutsägbara och effektivare prövningsprocesser. Utredningen ska 

presenteras i december 2021. Frågan om effektiva tillståndsprocesser är cen-

tral för att klara den gröna omställningen där Norrbotten har en nyckelroll 

när det gäller bl.a. förnybar energi och hållbara industriprocesser.  

I Tillväxtverkets process med Fonden för rättvis omställning och att ta fram 

en omställningsplan för stålindustrins omställning till fossilfrihet har reg-

ionen aktivt arbetat för att tydliggöra behovet av tidseffektiva och transpa-

renta tillståndsprocesser för produktion av olika typer av fossilfria bränslen. 

Behov hos medborgare:  
Det är viktigt att Region Norrbotten arbetar för en väluppbyggd infra-

struktur och information gällande fossilfria alternativ.  

 Utreder förutsättningar för ett vätgassamhälle: 

I ett framtida energisystem kommer vätgas att kunna spela en viktig roll till-

sammans med förnybar energi, elektrifiering och en mer effektiv och cirku-

lär resursanvändning. Storskalig distribution av grön (fossilfri) vätgas är en 

av nycklarna för att Sverige och EU ska nå de klimatmål som satts upp. För 

att visa på vilka möjligheter vätgasen har för att ställa om Norrbottens ener-

gisystem till fossilfrihet har regionen, i samverkan med Länsstyrelsen, under 

hösten tagit fram en promemoria som informerar och beskriver potentialen 

ur så väl ett nyttjande som ett produktionsperspektiv.  

 Elförsörjning ses som en allt viktigare samhällsplaneringsfråga: 

En aktuell samhällsplaneringsfråga är hållbar elförsörjning. Under 2020 togs 

en regional elnätsanalys fram som ett inspel från Norrbotten som komplette-

rar andra elnätsanalyser som tagits fram av länsstyrelser i södra Sverige. 

Rapporten har fått stort genomslag nationellt och bidrar till att kommunicera 

den snabba utveckling som sker i vårt län med elektrifiering av industrin, 

fordonsflottan, fossilfri ståltillverkning och den kraftigt ökande elförbruk-

ningen som följer med det. 

Nu pågår arbete med steg två av den regionala elnätsanalysen i samarbete 

med länets kommuner. Förväntat resultat är en överblick av framtida effekt-

behov, planberedskap och förutsättning för elförsörjning ser ut på kommunal 
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nivå. Laddinfrastruktur för elbilar inkluderas. Detta blir ett planeringsun-

derlag till strukturbild för Norrbotten men även för kommunernas strategiska 

näringslivsarbete. 

Nationellt pågår arbetet med en nationella elektrifieringsstrategi. 

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. 

 Kollektivtrafiken utveckling: 

Kollektivtrafiken i Norrbotten står inför en förändring i och med den utökade 

tågtrafiken. Tågpendeln mellan Boden och Luleå startade 2019 och under 

2021 startar persontrafiken på Haparandabanan. Regionala kollektivtrafik-

myndigheten (RKM) har i detta sammanhang påbörjat ett utvecklingsarbete 

med arbetsnamnet ÅkerBär. Projektet syftar till att ta fram en ny trafikkarta 

för länet där buss- och tågtrafiken samverkar. 

 Region Norrbotten och ett antal kommuner finns representerade i projektet 

tillsammans med Länstrafiken. Förhoppningen är att genom samverkan och 

samordning av olika trafikslag nå bättre kundnöjdhet och få fler som reser 

kollektivt, samtidigt som befintliga resurser nyttjas på ett effektivt sätt. Pro-

jektet löper under 2021 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för ett 

sammanhållet framtida trafiksystem i länet där målsättningen är att tillhanda-

hålla en kollektivtrafik som är anpassad efter medborgarnas behov och sam-

tidigt ge en överblick över länets kollektiva färdmedel. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms ha en positiv påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. I de delar där arbetet påverkar medborgare, som 

till exempel kollektivtrafik och infrastrukturplanering, ska könsuppdelad sta-

tistik tas fram för att synliggöra behov och konsekvenser för kvinnor och 

män, flickor och pojkar. Det regionala utvecklingsarbetet bedrivs med ett ak-

tivt jämställdhetsperspektiv.  

Framtagandet av en hållbarhetsstrategi innebär ett införlivande av och upp-

följning av arbetet med jämställdhetsintegrering och arbetet för att uppfylla 

mål 5 om jämställdhet i Agenda 2030 inom ramen för hållbarhetsredovis-

ningen.   

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-30 § 84 

Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020 

Beslutet skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 37 

Avsägelser av uppdrag 
 Mats Holmberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i region-

fullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Peter Eriksson (S) till ny ersät-

tare. 

 Ulla Isaksson (SJVP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i reg-

ionfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Clary Eriksson (SJVP) till 

ny ersättare. 

 Camilla Mattila (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i region-

fullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Roland Nirlén (S) till ny leda-

mot och Katarina Soutukorva (S) till ny ersättare.  

 Monika Karlsson (SJVP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

regionfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Maire Nyström (SJVP) 

till ny ledamot och Karin Andersson (SJVP) till ny ersättare.  

 Paula Palmqvist (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i reg-

ionfullmäktige. Länsstyrelsen har ännu inte utsett ny ledamot eller 

ersättare. 

Notering: 

Conny Sundqvist (V) avbryter tjänstgöringen kl. 14:50 och ersätts av Kati 

Jääskeläinen (V).   
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§ 38 

Övriga val 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valutskottets förslag.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendet 
Valutskottet har 2021-04-14 föreslagit nedan angivna personer att utses till 

respektive uppdrag: 

Valet avser Tjänstgörings- 
Period 

Förslag 

Ersättare i regionstyrelsen  
Efter Camilla Mattila (S) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Ersättare 

Anna-Carin Aaro 
Norra Skogsgatan 7 
961 67 Boden  

   

Ersättare i regionala utvecklingsnämn-
den 
Efter Ulla Isaksson (SJVP) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Ersättare 
Sara Bjerregaard 

Svedjevägen 33 

961 43 Boden 

Ersättare i regionala utvecklingsnämn-
den 
Efter Denise Magnusson (-) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Ersättare 

Magnus Häggblad 
Jönsbyvägen 63 
945 91 Norrfjärden 

   

Ledamot i regionala kollektivtrafikmyn-
digheten  
Efter Bo Ek (SJVP) 

2021-04-15- 
2022-12-31 

Ledamot 

Sören Sidér 
Lärkvägen 39 
981 37 Kiruna 

Ersättare i regionala kollektivtrafikmyn-
digheten  
Efter Sören Sidér (SJVP) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Ersättare 

Doris Messner 
Tågmästaregatan 10 
981 34 Kiruna 

Ersättare i regionala kollektivtrafikmyn-
digheten 
Efter Denise Magnusson (-) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Ersättare 

Magnus Häggblad 
Jönsbyvägen 63 
945 91 Norrfjärden 

   

Lekmannarevisor till Region Norrbottens 
revisorer 
Efter Anders Åknert (V) 
 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Lekmannarevisor 

Anna Hövenmark 
Mattisudden 230 
962 03 Mattisudden 

Lekmannarevisor till Energikontor Norr 
AB 
Efter Anders Åknert (V) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Lekmannarevisor 

Anna Hövenmark 
Mattisudden 230 
962 03 Mattisudden 

Lekmannarevisor till Investeringar i Norr-
botten AB 
Efter Anders Åknert (V) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Lekmannarevisor 

Anna Hövenmark 
Mattisudden 230 
962 03 Mattisudden 

Lekmannarevisor till IT Norrbotten AB 
Efter Anders Åknert (V) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Lekmannarevisor 

Anna Hövenmark 
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Mattisudden 230 

962 03 Mattisudden 

   

Ledamot i sjukvårdsberedningen  
Efter Ulla Isaksson (SJVP) 

2021-04-15 – 
2022-10-31 

Ledamot 

Sara Bjerregaard  

Svedjevägen 33 

961 43 Boden 

Ledamot i sjukvårdsberedningen 
Efter Anders Bohm (SJVP) 

2021-04-15 – 
2022-10-31 

Ledamot 

Sören Sidér 

Lärkvägen 39 

981 37 Kiruna 

Ledamot i sjukvårdsberedningen  
Efter Maria Sjöberg (S) 
 

2021-04-15 – 
2022-10-31 

Ledamot 

Eivor Olofsson  
Kankaanranta 39 
953 93 Haparanda 

Ersättare i sjukvårdsberedningen  
Efter Sara Bjerregaard (SJVP) 
 

2021-04-15 – 
2022-10-31  

Ersättare 

Lena Angeria Johansson,  

Snorres gränd 5 

961 32 Boden 

Ersättare i sjukvårdsberedningen  
Efter Sören Sidér (SJVP) 

2021-04-15 – 
2022-10-31 

Ersättare 

Andreas Wallgren 
Sandviksgatan 72B 
972 34 Luleå 

   

Ledamot i Norrbottens föreningsarkiv 
Efter Sture Torikka (SJVP) 

2021-04-15 – 
2022-12-31 

Ledamot 

Bengt-Åke Strand  

Torgvägen 8 

952 43 Töre 

   

Nämndeman i förvaltningsrätten 
Efter Sture Torikka (SJVP) 

2021-04-15 – 
2023-12-31 

Nämndeman  

Mikaela Fahlman 

Grönlandsvägen 2 

961 46 Boden 

Nämndeman i förvaltningsrätten  

Efter Berith Bergstedt (V) 

2021-04-15 – 
2023-12-31 

Nämndeman 

Gunilla Suikki 
Notträskvägen 20 
95699 Överkalix 
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§ 39 

Utvidgning av samordningsförbundet 
Södra Norrbotten 

Dnr 476-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att  

1. Utvidga Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kom-

mun. 

2. Anta en ny reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten. 

3. Utse Bengt Åke Strand som ordinarie ledamot och Erika Sjöö som er-

sättare i Samordningsförbundet Södra Norrbottens styrelse. 

4. Utse Anna Hövenmark som ordinarie lekmannarevisor och Eva Alriks-

son som ersättare.  

5. Samtliga förändringar träder i kraft 1 juni 2021. 

Beslut i enlighet med punkterna ovan gäller under förutsättning att motsva-

rande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar samt att dessa beslut 

vinner laga kraft.  

Protokollsanteckning 

Erika Sjöö (SJVP) och Helena Öhlund (S) anmäler jäv och deltar inte i ären-

dets behandling.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser positivt på att Bodens kommun blir ny förbundsmedlem 

i Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Fyrkantensområdet är en naturlig 

arbetsmarknadsregion varför det gemensamma förbundet kan underlätta för 

personer som står utanför arbetsmarknaden att återgå i arbete, studier eller 

annan försörjning.  

Sammanfattning 
Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyn kommun ingår i det nuvarande 

gemensamma Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Bodens kommun 

har ansökt om medlemskap från och med 1 juni 2021. 

En ny förbundsordning för det utökade gemensamma förbundet har utarbe-

tats och beslut förväntas av samtliga medlemmar senast april/maj 2021. 

Verksamhetsplan och budget för 2021 har fastställts av nuvarande styrelse 

den 27 november 2020. När förbundet utvidgats med Bodens kommun fast-

ställer den nya styrelsen ny verksamhetsplan och budget för 2021.   

Regionstyrelsen har 2021-03-03 § 54 föreslagit fullmäktige besluta att ut-

vidga Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kommun, att 

anta en ny reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Södra 

Norrbotten, att utse Bengt Åke Strand som ordinarie ledamot och Erika Sjöö 

som ersättare i Samordningsförbundet Södra Norrbottens styrelse, att utse 

Anders Åknert som ordinarie lekmannarevisor och Eva Alriksson som ersät-

tare, samt att samtliga förändringar träder i kraft 1 juni 2021. 
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Ärendets behandling under sammanträdet 
Erika Sjöö (SJVP) anmäler jäv och ersätts av Mats Bodmark (SJVP). 

Helena Öhlund (S) anmäler jäv och ersätts av Gunnel Eriksson (S). 

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring om att utse Anna Hövenmark (V) till 

ordinarie lekmannarevisor i Samordningsförbundet Södra Norrbottens sty-

relse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag med Glenn Berggårds ändring 

under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget och änd-

ringen.  

Ärendet 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att sam-

verka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samord-

ningsförbund   

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser riktar sig till individer i åld-

rarna 16-45 år och syftar till att förbättra den enskildes arbetsförmåga för att 

möjliggöra återgång i arbete.  

Gemensamt samordningsförbund  

Den 1 januari 2020 bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten som 

består av medlemmarna Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäk-

ringskassan samt kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn.   

I oktober 2020 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet 

Södra Norrbotten att teckna en gemensam avsiktsförklaring om att utvidga 

förbundet med Bodens kommun.  

När ett förbund utvidgas krävs att det nya förbundet antar en ny reviderad 

förbundsordning samt att regionen på nytt utser befintlig ordinarie ledamot 

och ersättare till styrelsen samt ordinarie revisor och ersättare.   

För att möjliggöra en utvidgning av förbundet har styrelsen utarbetat ett för-

slag till ny förbundsordning för det gemensamma förbundet. Beslut förvän-

tas av samtliga medlemmar senast april/maj 2021.  

Det nya förbundets styrelse kommer att bestå av sju ledamöter och sju ersät-

tare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare som 

väljs för fyra år. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och 

med den 1 april året efter det att val av fullmäktige har ägt rum. Styrelsen ut-

ser ordförande och vice ordförande för samma period samt utser en tjänste-

man som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. 

Styrelsen upprättar årligen en treårig plan med mål för förbundets verksam-

het och ekonomi. För det första året ska styrelsen upprätta en detaljerad års-

budget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. Verk-

samhetsplan och budget för 2021 har fastställts av nuvarande styrelse den 27 

november 2020. När förbundet utvidgats med Bodens kommun fastställer 

den nya styrelsen ny verksamhetsplan och budget för 2021.  

Förbundets räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas 

av tre revisorer som representerar förbundsmedlemmarna. Region Norrbot-

ten utser en revisor, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en gemen-

sam revisor och Luleå, Piteå, Älvsbyn och Bodens kommun en gemensam 
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revisor. Revisorer väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det 

att val av fullmäktige har ägt rum.  

Ekonomisk förvaltning och budget 

Förbundsstyrelsen beslutade 28 augusti 2020 att äska 2,5 mnkr för verksam-

hetsåret 2021. Summan är beslutad med hänsyn till att förbundet har ett 

överskott i eget kapital. För år 2021 avsätter regionen 1,25 mnkr och kom-

munerna gemensamt 1,25 mnkr. Tillsammans med statens bidrag om 2,5 

mnkr blir den totala finansieringen 5 mnkr. Det ackumulerade egna kapitalet 

uppgår till ca 3 mnkr. 

 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. 

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 54 

Avsiktsförklaring 

Ny förbundsordning, Samordningsförbundet Södra Norrbotten 

Tjänsteskrivelse, ny medlem Samordningsförbundet Södra Norrbotten 

Verksamhetsplan Södra Norrbotten, beslutad 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Luleå kommun 

Piteå kommun 

Älvsbyns kommun 

Bodens kommun 

Försäkringskassan i Norrbotten 

Arbetsförmedlingen, region nord 

Notering: 

Daniel Bergman (M) avbryter tjänstgöringen kl. 15:00 och ersätts av Nihad 

Zara (M).  

Marina Eriksson (M) avbryter tjänstgöringen kl. 15:45 och ersätts av Anita 

Sköld (M). 
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§ 40 

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

Sofi Isaksson, S) hänskjuts till fullmäktiges sammanträde i juni 

2021. 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 16-2020 om vilka 

operationer som ska upphandlas av privata aktörer (Johannes Sunde-

lin, S, Lennart Thörnlund, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 17-2020 om opio-

idöverdosmotgiftet Naloxon (Glenn Berggård, V) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 18-2020 om hjälpmedel till 

alla barn (Linda Jonsson, V) 

 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar interpellation 19-2020 om regional 

naturresursavgift (Glenn Berggård, V) 

 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar interpellation 20-2020 om offent-

liga webbplatser tillgängliga för alla (Glenn Berggård, V) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 21-2020 om information 

om covid-19 på nationella minoritetsspråk (Glenn Berggård, V) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 22-2020 om AT-

läkarnas rankning av länets sjukhus (Glenn Berggård, V) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 23-2020 om vården för de 

som drabbats av Skellefteåsjukan (Maria Holmquist, V) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 24-2020 om folktandvår-

den i Överkalix (Lennart Holm, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 25-2020 om 

nyckel mot nyckel för ett framtida sjukhus i Kiruna (Glenn Berg-

gård, V) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 26-2020 om ut-

bredd psykisk ohälsa i spåren av covid-19 (Maria Holmquist, V, 

Conny Sundqvist, V) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 27-2020 om arbets- och 

patientmiljö vid Björknäs hälsocentral (Marianne Sandström, SD) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 1-2021 om scre-

eningverksamheten i Region Norrbotten (Glenn Berggård, V) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 2-2021 om jämställdhetsa-

nalyser (Maria Holmquist, V, Katarina Burman, V) 

 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar interpellation 3-2021 om dråpslaget 

mot kulturen (Johannes Sundelin, S, Elisabeth Lindberg, S, Helena 

Öhlund, S) 

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 4-2021 om primärvård i 

Bodens kommun (Lennart Åström, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 5-2021 om hur 

nationella medel kommer att användas i Norrbotten (Anders Öberg, 

S) 
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 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 6-2021 om serolo-

giprovtagning vid blodgivning (Anders Öberg, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 7-2021 om va-

kanshållna tjänster (Elisabeth Lindberg, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 8-2021 om låg-

tröskelmottagningar med sprutbyte (Elisabeth Lindberg, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 9-2021 om ned-

dragningar inom Beroendecentrum och inskränkningar av missbru-

kares rätt till akut psykiatrisk vård (Elisabeth Lindberg, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 10-2021 om ute-

bliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseer-

sättningar (Linda Jonsson, V) 

Notering:  

Christina Snell Lumio (V) avbryter tjänstgöringen kl. 17:00 och ersätts av 

Gunnel Sandlund (V). 

Majvor Sjölund (C) avbryter tjänstgöringen kl. 17:00 och ersätts av Carola 

Lidén (C).  

Nihad Zara (M) avbryter tjänstgöringen kl. 19:40. 

Kurt-Åke Andersson (C) avbryter tjänstgöringen kl. 20:25. 

Martin Åström (SJVP) avbryter tjänstgöringen kl. 21:00 och ersätts av Ole 

Lampinen.  
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§ 41 

Sammanträdet avslutas 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 22:05. 
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Bilaga - interpellationssvar 

Interpellation 16-2020 om vilka operationer som 
ska upphandlas av privata aktörer (Johannes 

Sundelin, S, Lennart Thörnlund, S) 
Johannes Sundelin och Lennart Törnlund (S) frågar mig om upphandling av 

privata vårdaktörer i Norrbotten med anledning av att vårdbesök skjutits upp 

på grund av Covid-19.  

 På vilka områden är det idag aktuellt med att upphandla privata vårdgi-

vare?  

 För vilka belopp är det aktuellt att göra upphandlingar?  

 Om upphandling sker kommer den ordinarie verksamheten som fanns 

inom regionen innan Coronakrisen att minska? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

 För att hantera det uppskjutna vårdbehovet behöver regionen köpa in ka-

pacitet vid externa operationssalar med egna operatörer samt direktupp-

handla operationer/åtgärder hos externa leverantörer. Extern kompetens 

upphandlas för operationer av, inkontinens, bråck och hudföränd-

ringar.  För vissa operationer upphandlas operationssalstjänster, det vill 

säga en operationssal med operationslag som bemannas med regionens 

egna operatörer. Det avser operationer av fötter, buk/bröst plastiker och 

bråck. Diagnostiska tjänster upphandlas externt för endoskopier.   

 Regionerna får kompensation från staten för att hantera det uppskjutna 

vårdbehovet som uppstått till följd av pandemin. För Region Norrbotten 

uppgår ersättningen till ca 48 miljoner kronor. Kostnader för upphand-

lingarna beror framförallt på tillgången till extern kompetens och delges 

inte av upphandlingsjuridiska skäl. Arbete pågår för att upphandla ett ra-

mavtal där verksamheter kan avropa vid behov för att säkerställa hög till-

gänglighet till medborgarna. 

 Nej, den ordinarie verksamheter som fanns inom regionen innan coro-

napandemin förväntas inte minska på grund av upphandling av privata 

aktörer. 

Interpellation 17-2020 om opioidöverdosmotgiftet 
Naloxon (Glenn Berggård, V) 

Glenn Berggård (V) ställer frågor om naloxon avseende utbildning och ut-

delning vid risk för opioidöverdos utifrån Socialstyrelsens nationella riktlin-

jer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 

1. Var i processen befinner sig Region Norrbotten? 

2. Vilka verksamheter har tillgång till naloxon för utdelning? 

3. Vilka personer/grupper kan få/får i dagsläget tillgång till naloxon? 

4. Vilka personer/grupper ges utbildning i överdoshantering? 

5. Finns planer på att utvidga utdelning av naloxon till att omfatta fler verk-

samheter? 

6. Finns planer på att utvidga utdelning av naloxon till att omfatta fler per-

soner/grupper? 
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7. Finns planer på att ge fler personer/grupper utbildning i överdoshante-

ring? 

Svar av Linda Frohm (M) 

1. I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende 

rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården bör erbjuda 

naloxon i kombination med en utbildningsinsats till personer med opio-

idberoende och risk för överdos. Ett nationellt informations- och utbild-

ningsmaterial är framtaget som hälso- och sjukvården kan använda vid 

utbildning av personal och patienter.  

Sjuksköterskorna på mottagningarna för läkemedelsassisterad rehabilite-

ring vid opioidberoende (LARO-mottagningarna) i Sunderbyn, Luleå 

och Boden samt infektionskliniken Sunderby sjukhus har utbildats enligt 

Socialstyrelsens naloxonprogram. De har kompetens att utbilda vidare 

till andra mottagningar och verksamheter. 

2. LARO-mottagningarna i Sunderbyn, Luleå och Boden samt infektions-

mottagningens lågtröskelmottagningar för sprututbyte i Sunderbyn och 

Piteå har tillgång till naloxon nässpray för utdelning.  

3. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer erbjuds personer, med risk för opioidö-

verdos, naloxon samt en utbildningsinsats. Det handlar om personer med 

aktivt opioidmissbruk eller personer som finns i umgängeskretsar där ak-

tivt missbruk förekommer. 

4. Utbildning i överdoshantering ges till personer med aktivt opioidmiss-

bruk eller personer som finns i umgängeskretsar där aktivt missbruk fö-

rekommer samt till personal som hanterar naloxon för utdelning. 

5. Inom vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus finns utbildad personal och 

utbildning av ytterligare personal pågår. Patienter som vårdats på psykia-

triavdelning, beroendecentrum eller inom öppenvården (inklusive Kalix) 

kommer under våren att kunna erbjudas utbildning samt naloxon näs-

spray. Inom psykiatrin i malmfälten har några i personalgruppen fått ut-

bildning och är licensierade för att utbilda personal och patienter. Plane-

rat införande hösten 2020 har, till följd av pandemin, skjutits fram till 

före sommaren eller tidig höst 2021. Verksamheten i Piteå har till följd 

av pandemin inte hunnit börja utbilda personal. Detta kommer att påbör-

jas under våren. 

6. Målgruppen, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, är personer med risk för 

att drabbas av eller bevittna en opioidöverdos. Inga personer utöver detta 

planeras få utdelning. 

7. Målgruppen, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, är personer med risk för 

att drabbas av eller bevittna en opioidöverdos samt personal som hante-

rar naloxon för utdelning. Inga personer utöver detta planeras få utbild-

ning. 

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

Linda Jonsson (V) ställer frågor om hjälpmedel till alla barn: 

1. Är det rätt att det ska vara en mycket mer omfattande process att få ett 

hjälpmedel som inte ingår i länssortimentet och att kraven på hjälpmed-

let blir lägre när ett mer särskilt behov finns?  
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2. Är kostnad en faktor när det kommer till förskrivning av hjälpmedel 

till barn, eftersom dyrare hjälpmedel kräver en mer omfattande pro-

cess?  

3. Kan du tänka dig att ge barn möjlighet att få hjälpmedel för motion 

och sport förskrivna, ur ett folkhälsoperspektiv?  

4. Bör riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel uppdateras för att 

stämma överens med det starkare lagskydd barn har genom barnkon-

ventionen?  

Svar av Linda Frohm (M) 

1. Regionen upphandlar hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 

De produktområden som förskrivs frekvent lagerhålls och de som inte 

förskrivs lika frekvent kan beställas. Utöver lagerhållet och beställnings-

bart sortiment är det ibland aktuellt att förskriva hjälpmedelsprodukter 

som inte är upphandlade. Det innebär en något mer omfattande process. 

2. Samma regler gäller för barn och vuxna. Det är dessa regler som är väg-

ledande, inte kostnaden i sig. Hjälpmedel inom hälso- och sjukvården är 

en integrerad del i individens habilitering och rehabilitering där hjälp-

medlet ska kompensera för en funktionsnedsättning, underlätta behand-

ling eller förebygga komplikationer. Individens behov och insatsens 

nytta är vägledande vid prioriteringar.  

Om behovet inte kan tillgodoses från det upphandlade sortimentet görs 

en sökning av lämplig produkt på marknaden av hjälpmedelskonsulent. 

Rutinen ”Särskild förskrivning” används i dessa fall för att säkerställa 

god patientsäkerhet och vård på lika villkor. Om det finns flera produk-

ter med varierande funktioner att välja på, så är det den enklaste som 

motsvarar behovet som ska förskrivas. Information till barnet/familjen 

ska ges om vilka produkter som finns att tillgå.  

3. Hjälpmedel för den dagliga livsföringen definieras som en individuellt 

utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktig-

het och/eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsätt-

ning. För barn med funktionsnedsättning innebär hjälpmedel för den 

dagliga livsföringen även att de ska kunna leka och utvecklas. Exempel-

vis kan cykel till barn upp till och med 17 år förskrivas.  

Hjälpmedelsförskrivning är en del i vårdgivarnas ansvar enligt hälso- 

och sjukvårdslagen. I det ansvaret ingår inte hjälpmedel för motion, 

sport och hobby. Vårdgivarna ansvarar för hjälpmedel för den dagliga 

livsföringen och hjälpmedel för vård- och behandling.  

4. Översyn av ”Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning” utförs årligen och beslut fattas av regionstyrelsen. 

I förslaget till nya riktlinjer för 2021 har barnkonventionen beaktats.  

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

Glenn Berggård (V) har ställt följande fråga till mig: 

 Är du beredd att snarast uppvakta ansvarigt/ansvariga stadsråd för att få 

till stånd en regional naturresursavgift? 
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Svar av Nils-Olov Lindfors (C) 

Jag välkomnar Glenn Berggård och Vänsterpartiets engagemang för region-

ala naturresursavgifter. Omställningen till ett hållbart samhälle med mindre 

klimatpåverkan innebär ett ökat intresse för naturresurser. Både mineraler 

och förnybar el, något som Norrbotten är rikt på, är avgörande för att klara 

EU:s gröna omställning. Den nuvarande beskattningen av företag innebär att 

skatteintäkter från företagen kommer staten till del, inte de kommuner och 

regioner som berörs av verksamheten. Tidigare har utvinning och förädling 

av naturresurser gett fler jobb till regionen. Men ökande automatisering och 

effektivare processer kräver allt mindre arbetskraft. Det innebär att samtidigt 

som efterfrågan på naturresurserna ökar så minskar de ekonomiska förde-

larna av utvinningen för de delar av landet som berörs. 

Jag är övertygad om regionala naturresursavgifter ökar acceptansen och en-

gagemanget för verksamheter som nyttjar länets naturresurser. Det kräver en 

förändring där en större del av de ekonomiska vinsterna stannar i regionen. 

Det nuvarande kostnadsutjämningssystemet tar inte tillräcklig hänsyn till 

detta. Om de ekonomiska vinsterna i större utsträckning stannar i regionen 

skulle det också tydliggöra vart resurser generas och ändra bilden av norra 

Sverige som bidragsberoende.  

Jag är även beredd att uppvakta ministrar i frågan. Målet är att få upp frågan 

i den nationella debatten och på så sätt vinna gehör för vikten av regionala 

naturresursavgifter för ett hållbart naturresursnyttjande. För att nå framgång i 

frågan krävs att vi är många som engagerar oss och att vi arbetar på bred 

front. Det är bra att Vänsterpartiet vill vara med i det arbetet tillsammans 

med majoriteten i regionen. 

Vi tar varje tillfälle att lyfta frågan i samband med utredningar, debatter och 

seminarier. Nu senast när OECD den 27 januari presenterade den studie som 

genomförts om gruvor och mineraler i Norrbotten och Västerbotten inför 

åhörare från lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå. OECD:s re-

kommendation till den nationella nivån är återföring till lokal- och regional 

nivå. Ett möte planeras nu där OECD och regionen möter den nationella ni-

vån för att diskutera rapportens slutsatser och då särskilt frågan om återfö-

ring. 

Det är viktigt att fler politiker från Norrbotten lyfter frågan internt i sina 

egna partier. För att öka samsynen och kunskapen i frågan har regionen tagit 

fram en kort rapport ”om ökad lokal och regional acceptans för utvinning av 

naturresurser”. Rapporten har presenterats och diskuterats på Tillväxtbered-

ningen, Regionalt forum samt på Regionala utvecklingsnämnden. 

Interpellation 20-2020 om offentliga webbplatser 
tillgängliga för alla (Glenn Berggård, V) 

Glenn Berggård, Vänsterpartiet, frågar mig angående offentliga webbplatser 

tillgängliga för alla enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  

 Varför följer inte Region Norrbotten lagen och textar och syntolkar in-

spelningar som ligger ute på webben längre än två veckor?  

 Kommer du att se till att Region Norrbotten följer lagen och textar och 

syntolkar inspelningar som ligger ute på webben längre än två veckor?  

 Från när kommer du se till att detta sker?  

 Om inte, varför anser du att Region Norrbotten inte behöver följa lagen 

och ge alla tillgång till de inspelade webbsändningarna? 
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Svar av Nils-Olov Lindfors (C) 

Region Norrbotten ser den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig 

service som en mycket viktig lag för att förbättra tillgängligheten i all kom-

munikation, i alla Region Norrbotten kanaler.  

Kommunikationsavdelningen har under år 2019 deltagit i utbildningar som 

anordnats av Myndigheten för digital förvaltning med inriktning på hur 

denna nya lag ska tolkas och praktiseras.  

Region Norrbotten strävar efter att regionen konsekvent, både i budskap och 

visuella lösningar, ser till att regionens kommunikation blir så lättläst och 

tillgänglig som möjligt. Region Norrbotten var till exempel en av de första 

regionerna i landet som teckentolkade våra presskonferenser under coro-

napandemin. Region Norrbottens taltidning som kommer ut varannan vecka, 

följs av många norrbottningar med och utan funktionshinder.  

Region Norrbotten arbetar med att utveckla vår webbplattform, norrbot-

ten.se, och i detta arbete kommer allt innehåll att följa den nya lagen om till-

gänglighet till digital offentlig service. Utvecklingen av vår webbplattform, 

norrbotten.se, har dock fått skjutas fram med anledning av coronapandemin 

och beräknas vara färdigställt under våren 2021.  

- Regionfullmäktiges webbsändningar direktsänds idag både via Reg-

ion Norrbottens webbplattform, norrbotten.se och flera närradiostat-

ioner i länet. Region Norrbotten kommer tills vidare att hantera di-

rektsändningarna av regionfullmäktiges sammanträden på samma 

sätt som Sveriges Riksdag hanterar sina direktsändningar. Det inne-

bär att dessa direktsända sammanträden är tillgängliga via vår webb-

plattform, norrbotten.se under 14 dagar men utan tecken- eller syn-

tolkning utifrån bestämmelsen i 9 § lagen om tillgänglighet till digi-

tal service.  

- Region Norrbotten genomför en översyn av hur webbsändningar ska 

genomföras framöver. I denna översyn gör regionen en kartläggning 

av bland annat behov och kostnad. I denna pågående översyn har 

Region Norrbotten tagit del av hur andra regioner i landet hanterar 

denna fråga.  

- Av den inledande översynen framkommer att 17 regioner inte utför 

någon textning av regionfullmäktiges sammanträden samt att fyra 

regioner genomför en textning i efterhand av regionfullmäktiges 

sammanträden.  

- I samband med att regionen utvecklar sin webbplattform, norrbot-

ten.se, kommer regionen att se över hur hanteringen framöver kom-

mer att ske av våra sändningar från regionfullmäktiges sammanträ-

den. Detta kommer att ske under våren 2021.  

Interpellation 21-2020 om information om covid-19 
på nationella minoritetsspråk (Glenn Berggård, V) 

Glenn Berggård, Oppositionsråd (V) frågar mig om 

1. Hur skall de nationella minoriteterna få information om Covid-19 i Norr-

botten på sina språk?  

2. Hur tänker du förbättra informationen på de nationella minoritetsspråken 

generellt i Region Norrbotten?  
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3. Vilka åtgärder pågår för närvarande i regionen för att uppfylla de 

lagstadgade kraven och bestämmelserna på att man skall kunna få den 

information man vill ha på sitt nationella minoritetsspråk i Region Norr-

bottens samtliga verksamheter?  

Svar av Linda Frohm (M) 

1. Basen för rätt information till invånare och därmed även minoriteterna i 

alla regioner är 1177.se. Där finns översatt information som är aktuell, 

språkgranskad, faktagranskad och lättillgänglig.  

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att alla översättningar kring coro-

napandemin hålls uppdaterade eftersom innehållet kan ändras snabbt.  

En ny sida med samlade länkar till översatt information om covid-19 har 

tillkommit. Dessa sidor ska byggas ut och vidareutvecklas.  

Regionen har dessutom gett ut en hälsoguide för personer över 70 år för 

att underlätta hälsosamma rutiner under pandemin. Den finns översatt till 

finska, meänkieli, samiska samt även arabiska, engelska somaliska, 

på tigrinja och persiska. 

 

2. Det är viktigt för mig och grundläggande för allt förbättringsarbete gäl-

lande de nationella minoriteterna att det sker tillsammans med- och ut-

vecklas utifrån respektive grupps specifika behov. Inom regionen sker 

detta framförallt genom arbete med kunskapsnätverket för samisk hälsa 

samt organisationer för urfolket samer och andra nationella minoriteter. 

Information om nationella minoriteters rättigheter på de nationella mino-

ritetsspråken finns redan på 1177.se vilket numer framgår i kallelser till 

sjukvården. Genom kallelsen nås även allmän patientinformation (tolk, 

sjukresor etc.) som har översatts till nordsamiska, lulesamiska, meänkieli 

och finska. 

Eftersom Region Norrbotten är förvaltningsområde för finska, meänkieli 

och samiska prioriteras information och kommunikation generellt på 

dessa språk. 

 

3. Regionen arbetar aktivt för att förbättra möjligheten för nationella mino-

riteter att få information på sitt minoritetsspråk. Arbete pågår bland an-

nat inom nedanstående områden:   

 Ett pilotprojekt med digitala skärmar på Jokkmokks hälsocentral pågår. 

Syftet är att synliggöra nationella minoritetsspråk i Region Norrbottens 

lokaler, välkomna alla på sitt språk och ge nödvändig information till 

alla.  

 Kontinuerlig utveckling av Norrbotten.se på minoritetsspråk.  

 Kunskapsnätverket för samisk hälsa har tagit fram en handlingsplan för 

samisk hälsa där språkanpassade invånartjänster och samisk kulturför-

ståelse är viktiga hörnstenar. Ett personalnätverk med samisktalande 

personal arbetar aktivt med frågan tillsammans med länskoordinato-

rerna för samisk hälsa.  

 Arbete pågår med att förbättra informationen om hur kontakter kan ske 

med Region Norrbotten på minoritetsspråk. 

 Information om kulturplan och resurscentrum för samisk hälsa har ny-

ligen införlivats på sidorna på minoritetsspråk.  
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 Praktisk patientinformation har nyligen översatts för att kunna bifogas 

kallelser. 

 Region Norrbotten har upphandlat telefontolkning med god tillgänglig-

het. Arbete pågår med att se över instruktionerna för beställning av 

tolk och säkerställa att det är tillgängliga på ett enkelt sätt för persona-

len.  

Interpellation 22-2020 om AT-läkarnas rankning av 
länets sjukhus (Glenn Berggård, V) 

Glenn Berggård, oppositionsråd (V) frågar mig om AT-läkarnas ranking av 

länets sjukhus: 

1. Har du efterlyst en analys av varför regionens sjukhus inte längre rankas 

lika högt? 

2. Har du efterlyst åtgärder för att förbättra kommande års ranking?  

Om inte, varför? 

3. Hur lång är kötiden i Region Norrbotten för att få en AT-läkartjänst?  

4. Pågår planering för införandet av fler AT-läkartjänster? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. AT-läkarna utgör en viktig resurs för att tillgodose norrbottningarnas be-

hov av god och tillgänglig vård med hög tillgänglighet och kontinuitet. 

Region Norrbotten står sig fortsatt väl i AT-läkarnas ranking även om vi 

har tappat ett antal placeringar. Vi kan konstatera att innehållet i AT-ut-

bildningen har påverkats märkbart till följd av den rådande coronapande-

min. Populära utbildningar har tvingats ställas in till följd av pandemin 

och handledningen har påverkats när behov av resurser har styrts om till 

covidvård och annan högprioriterad vård.  

2. Vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, 

utbildar och handleder AT-läkare att utvecklas i en akademisk och dyna-

misk miljö. Resultatet av AT-läkarrankingen har analyserats av ansva-

riga studierektorer för att identifiera vilken förbättringspotential som 

finns inom de områden där regionen erhållit ett lägre delbetyg. 

Regionen fortsätter att arbeta för att tillvarata AT-läkarnas synpunkter 

och inspel för att ständigt utveckla utbildningen att ligga i framkant i 

nationella jämförelser. Jag bedömer även att arbetet med att profilera lä-

nets sjukhus skapar tydlighet och bättre förutsättningar att rekrytera och 

behålla AT-läkare inom länet.  

3. Kötiden för en AT i Region Norrbotten varierar beroende på inriktning 

och ort. Flertalet får en AT rätt omgående medan kötiden kan vara upp 

till ett halvår vid Sunderby sjukhus. Den nationella statistiken på kötid 

blir ibland missvisande eftersom den samlade kötiden tillfaller den ort 

som beviljar AT. Har en person stått länge i kö för en AT i en storstads-

region och därefter söker sig och blir tilldelad en plats exempelvis på 

Kalix sjukhus så följer den sammanlagda tiden med i sin helhet. Noter-

bart är att Region Norrbotten har den näst kortaste väntetiden i Sverige 

för en AT med en genomsnittlig väntetid på 5,9 månader. Kortaste vänt-

etiden uppvisar Västernorrland med 5,6 månader och i Stockholm upp-

går väntetiden till 19,0 månader. Det går i genomsnitt tio sökande per ut-

annonserat AT-block i Norrbotten.  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 14-15 APRIL 2021 

106 

 

4. Region Norrbotten tar ett stort ansvar för att utbilda AT-läkare. I jämfö-

relse med andra län är det endast Gotland, Västernorrland och Dalarna 

som tar ett större ansvar sett till befolkningsmängd. Vi har under de sen-

aste åren utökat antalet AT-block från 41 till 51. Vi har också minskat 

längden på AT från 21 månader till 18 månader. Detta för att förkorta 

genomströmningen från AT till färdig specialistläkare. Utöver AT-tjänst-

göring kommer regionen från 1 juni 2021 även att erbjuda bastjänstgö-

ring för läkare, BT-block.  

Interpellation 23-2020 om vården för de som 
drabbats av Skellefteåsjukan (Maria Holmquist, V) 

Maria Holmqvist (V) frågar mig om: 

 Finns det några patienter i Norrbotten som idag får den nya bromsmedici-

nen?  

 Får någon patient avslag på recept för medicinen på grund av kostna-

derna?  

 Hur ser regionrådet på de omfattande kostnaderna för denna medicin? 

 Pågår det från din sida något arbete för att få till stånd nationell samfi-

nansiering av sådana dyra mediciner? 

Svar av Linda Frohm (M) 

1. I dagsläget behandlas sju patienter i Norrbotten med de nya bromsmedici-

nerna Tegsedi eller Onpattro.  

2. Ingen patient har fått avslag på behandling av nya bromsmediciner på 

grund av höga kostnader.  

3. Det finns fyra läkemedel som kan användas för behandling av skellefte-

sjukan. Det äldsta läkemedlet Diflunisal, som kostar 12 000 kronor per 

patientår, kommer inte längre att möjliggöras för behandling då Läkeme-

delsverket inte längre godkänner licensanvändning. Inget läkemedelsföre-

tag har valt att registrera läkemedlet Diflunisal för behandling i Sverige. 

Att de nya läkemedlen Vyndaqel, Onpattro och Tegsedi kostar över 1 

miljon kronor per patientår kommer att innebära omfattande kostnadsök-

ningar för Region Norrbotten. Det är därför angeläget att driva frågan om 

nationell eller solidarisk finansiering mellan regioner.    

4. Jag har lyft frågan om nationell finansiering till departementsnivå då vi 

bedömer att regionens kostnader för läkemedelsbehandling av skellefte-

sjukan kommer att öka markant nästa år.  

 

Interpellation 24-2020 om folktandvården i 
Överkalix (Lennart Holm, S) 

Lennart Holm (S) ställer frågor om folktandvården i Överkalix som har öp-

pet var 4:e vecka och då endast för barntandvård. Personalen har flyttat till 

Övertorneå, Kalix och Pajala. 

 

Hur är den framtida planen för folktandvården i Överkalix? 

Svar av Linda Frohm (M) 

Bristen på legitimerad tandvårdspersonal i kombination med den norrbott-

niska geografin, demografin och urbaniseringen försvårar för varje år som 
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går möjligheterna att bedriva rationell och välfungerande tandvårdsverksam-

het på flera av de mindre klinikerna i Norrbotten. Det blir mot den bakgrun-

den allt svårare att uppfylla tillgänglighetskravet utan att parallellt rational-

isera struktur och verksamhet.  

Division Folktandvård har sett över klinikstrukturen i Norrbotten som helhet 

och ställt om arbetssätten för att nyttja hela tandvårdsteamets samlade kom-

petens. Fokus är att få effektiva och säkra patientflöden i verksamheterna. 

Arbetsuppgifter fördelas mellan de olika yrkeskategorierna så att medarbe-

tarna jobbar på toppen av sin kompetens. Detta arbete har uppmärksammats 

på nationell nivå och Norrbotten betraktas i detta avseende som föregångare. 

Efter omställningen i regionens organisation kommer detta att bli allt vanli-

gare, inte bara i Överkalix utan på flera orter i länet och arbetsmodellen för-

bereds redan nu.  

Folktandvården i Överkalix håller öppet en vecka i månaden och koncentrera 

tandvården till våra mest prioriterade patientgrupper; barn och vuxna med 

rätt till särskilt tandvårdsstöd.  

Vid behov av akut hjälp eller annan tandvård kan vuxna i Överkalix ringa 

0926-798 77, och där få hjälp av Folktandvården att planera vården efter pa-

tientens behov.  

Dialog om förändringarna har bland annat skett i möten mellan kommunalrå-

den i Överkalix, Jonas Thörnqvist och mig vid två tillfällen under hösten 

2020. Förändringen är även kommunicerad lokalt genom en annons som reg-

ionen publicerade i Överkalixbladet och som distribuerades till alla hushåll i 

kommunen 15 oktober 2020. 

För division Folktandvård är Divisionsplan Folktandvård 2020-2022 som 

bygger på Strategisk plan 2020-2022 och är beslutad av Regionfullmäktige 

18-19 juni 2019 det som utgör en aktuell plan, nu och i framtiden. 

Interpellation 25-2020 om nyckel mot nyckel för ett 
framtida sjukhus i Kiruna (Glenn Berggård, V) 

Glenn Berggård (V) frågar regionen om nyckel mot nyckel för ett framtida 

sjukhus i Kiruna.  

1. Är regionledningen beredd att följa Kiruna kommunfullmäktiges uppma-

ning om att eftersträva ett avtal med LKAB om ”nyckel mot nyckel”? 

2. Om inte, varför? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. Region Norrbotten och LKAB har enats om att genomföra en förstudie 

inför uppförandet av Kiruna nya sjukhus. Förstudien bekostas av LKAB. 

Parterna är överens om att det är nödvändigt att ta fram underlag för att 

beräkna vad ett ersättningsbelopp skulle kunna uppgå till samt precisera 

de ytor och funktioner som behöver ersättas. Beslutet fattades på region-

styrelsen 210303.  

2. För att svara på denna fråga behöver vi invänta resultatet av förstudien.  
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Interpellation 26-2020 om utbredd psykisk ohälsa i 
spåren av covid-19 (Maria Holmquist, V, Conny 

Sundqvist, V) 
Katarina Burman (V), Maria Holmquist Ek (V), Conny Sundkvist (V) ställer 

frågor om den psykiska ohälsan i spåren av covid-19 och den fysiska och so-

ciala distanseringen för olika grupper i samhället, 70 +, riskgrupper, osv  

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att möta denna ökade psykiska 

ohälsa bland olika grupper? 

2. Vilken beredskap finns om den ökar ytterligare? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. Region Norrbotten har tagit höjd för en ökad satsning i sitt arbete med att i 

tidigt skede erbjuda kontakt med sjukvården och därmed öka möjligheten att 

identifiera psykisk hälsa hos olika grupper i samhället. Regionen har valt att 

erbjuda olika digitala lösningar som riktar sig till de olika grupperna. Möjlig-

het finns till både digitala -och telefonlösningar till alla oavsett ålder. 

Digitala kontaktvägar utvecklas löpande och resulterar även i att hela länet 

jämlik tillgång till stöd, vård och behandling. Den som inte behöver hälso- 

och sjukvårdsinsatser informeras om egenvårsråd och ges alternativ till kon-

takter med övriga aktörer i samhället. Digitalen erbjuder en chattfunktion för 

patienter med psykisk ohälsa och bemöter därmed frågor med tidiga och till-

gängliga insatser. 

2. Vid ökat behov räknar Region Norrbotten med att pågående utvecklings-

arbeten kommer att svara mot efterfrågan. Nya digitala lösningar innebär att 

patienten inte behöver resa eller besöka hälso- och sjukvården fysiskt annat 

än då tillståndet kräver. 

Exempel på utvecklingsarbeten är: 

 Blå appen som privatpersoner kan ladda ner på sin telefon för delta i ett 

videobesök.  

 Att hantera oro vid Covid-19 är ett program på 1177.se för självhjälp 

som regionen inom kort hoppas kunna erbjuda norrbottningarna (bygger 

på KBT-metodiken men kräver ingen coaching och fungerar som en ti-

dig insats). 

 Regionen fortsätter att utöka tillgången till ytterligare internetbaserade 

psykologiska behandlingar för att kunna erbjuda fler norrbottningar evi-

densbaserade behandlingsmetoder. Dessa program kräver behandlings-

kontakt med vården men ökar tillgängligheten till behandling. 

 

Interpellation 27-2020 om arbets- och patientmiljö 
vid Björknäs hälsocentral (Marianne Sandström, 

SD) 
Marianne Sandström (SD) frågar mig om: 

 Situationen på Björknäs hälsocentral upplevs som kaosartad. Det är slut 

på telefontider redan kl.08.  

 Det är trängsel i lokalerna med risk för smitta vilket medfört att dörren 

fått låsas, enligt artikel i NSD. Kunde inte denna situation förutses under 

sensommaren 2020? 
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 Hur ska inkallning av patienter ske? 

 Kommer verksamheten överse tagna beslut och förändra så att situat-

ionen blir hållbar för personal och vårdsökande? 

 Hur kan och ska regionen tillse att regionen tar ett arbetsgivaransvar över 

arbetsmiljön samt ett patientansvar så att inte patientsäkerheten äventy-

ras? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. Som konstateras är Erikslunds hälsocentral stängd sedan 2020-02-24 och 

verksamheten samt listade patienter är överflyttade till Björknäs hälso-

central. Detta har på Björknäs medfört behov av organisationsföränd-

ringar, nya arbetssätt och förbättringsarbete i syfte att bland annat öka 

tillgängligheten. Situationer, som beskriven ovan, uppstår i lägen när 

sjukfrånvaron är hög på hälsocentralen, vilket var fallet i början av no-

vember. I sådana lägen går enhetschef och verksamhetschef ofta in och 

medverkar i telefonverksamheten för att undvika eftersläpningar. Mån-

dagar är oftast den mest intensiva dagen och här har ett förbättringsarbete 

resulterat i att samtliga sjuksköterskor dessa dagar minimerat sin mottag-

ningsverksamhet och enbart arbetar med telefonverksamheten. Det kan 

trots detta inträffa att telefontiderna kan ta slut, men att det skulle ske re-

dan före klockan 8 hör till ovanligheterna. Problemen med svarstider är 

inte helt lösta men har förbättrats tydligt sedan i våras. 

2. Dörren har aldrig behövts låsas på hälsocentralen. Situationen har förbätt-

rats sedan hälsocentralen satt upp anslag med instruktioner att endast bo-

kade patienter får passera mellan kl.07 och 07:45. Sedan hälsocentralen 

genomgick en ombyggnation, har det blivit mer trängsel i entrén och re-

ceptionen. Detta förvärrades när hälsocentralen varit tvungna att omdis-

ponera ordinarie verksamhet då flyktingmedicins lokaler togs i anspråk 

för provtagning till följd av pandemin. Ytterligare ett antal förbättringsar-

beten är under planering. Webbtidbok kommer att införas i närtid. En sär-

skild barack för PCR-provtagning färdigställs och kommer att avlasta 

från 14 december. Sammantaget kommer detta att minska trängseln i hu-

vudentrén och därmed förbättra patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

3. I dagsläget har hälsocentralen drop in vissa tider. När webbtidboken in-

förts kommer det att vara enklare att kalla patienter och undvika trängsel.  

4. En verksamhetsutvecklare har avdelats att arbeta tillsammans med hälso-

centralen för att snabbt komma vidare med nya arbetssätt. Hälsocentralen 

följer kontinuerligt händelseutvecklingen och kommer att ta beslut om yt-

terligare åtgärder om inte ovanstående åtgärder får avsedd verkan. 

5. Regionen tar sitt arbetsmiljöansvar genom att ge de anställda förutsätt-

ning att klara sina arbetsuppgifter i en säker arbetsmiljö. Dessa förutsätt-

ningar ges via chefsleden. Utöver detta finns skyddsombud som har till 

uppgift att påpeka eventuella brister. I dessa pandemi-tider har hälsocen-

tralen konsulterat enheten för vårdhygien och enheten för smittskydd för 

att tillförsäkra sig om att miljö är trygg för både personal och patienter. 

När det gäller patientsäkerheten ansvarar chefer och medarbetare för att 

arbetssätt och organisation följer regionens patientsäkerhetsplan. Divis-

ionschefen har haft möte med hälsocentralens ledning, medarbetargrupp 

och fackliga företrädare, och en särskild styrgrupp har tillsatts för att be-

vaka arbetsmiljö och patientsäkerhet. 
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Interpellation 27-2020 om arbets- och patientmiljö 
vid Björknäs hälsocentral (Marianne Sandström, 

SD) 
Marianne Sandström (SD) frågar mig om: 

 Situationen på Björknäs hälsocentral upplevs som kaosartad. Det är slut 

på telefontider redan kl.08.  

 Det är trängsel i lokalerna med risk för smitta vilket medfört att dörren 

fått låsas, enligt artikel i NSD. Kunde inte denna situation förutses under 

sensommaren 2020? 

 Hur ska inkallning av patienter ske? 

 Kommer verksamheten överse tagna beslut och förändra så att situat-

ionen blir hållbar för personal och vårdsökande? 

 Hur kan och ska regionen tillse att regionen tar ett arbetsgivaransvar 

över arbetsmiljön samt ett patientansvar så att inte patientsäkerheten 

äventyras? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

 Som konstateras är Erikslunds hälsocentral stängd sedan 2020-02-24 och 

verksamheten samt listade patienter är överflyttade till Björknäs hälso-

central. Detta har på Björknäs medfört behov av organisationsföränd-

ringar, nya arbetssätt och förbättringsarbete i syfte att bland annat öka 

tillgängligheten. Situationer, som beskriven ovan, uppstår i lägen när 

sjukfrånvaron är hög på hälsocentralen, vilket var fallet i början av no-

vember. I sådana lägen går enhetschef och verksamhetschef ofta in och 

medverkar i telefonverksamheten för att undvika eftersläpningar. Mån-

dagar är oftast den mest intensiva dagen och här har ett förbättringsarbete 

resulterat i att samtliga sjuksköterskor dessa dagar minimerat sin mottag-

ningsverksamhet och enbart arbetar med telefonverksamheten. Det kan 

trots detta inträffa att telefontiderna kan ta slut, men att det skulle ske re-

dan före klockan 8 hör till ovanligheterna. Problemen med svarstider är 

inte helt lösta men har förbättrats tydligt sedan i våras. 

 Dörren har aldrig behövts låsas på hälsocentralen. Situationen har förbätt-

rats sedan hälsocentralen satt upp anslag med instruktioner att endast bo-

kade patienter får passera mellan kl.07 och 07:45. Sedan hälsocentralen 

genomgick en ombyggnation, har det blivit mer trängsel i entrén och re-

ceptionen. Detta förvärrades när hälsocentralen varit tvungna att omdis-

ponera ordinarie verksamhet då flyktingmedicins lokaler togs i anspråk 

för provtagning till följd av pandemin. Ytterligare ett antal förbättringsar-

beten är under planering. Webbtidbok kommer att införas i närtid. En sär-

skild barack för PCR-provtagning färdigställs och kommer att avlasta 

från 14 december. Sammantaget kommer detta att minska trängseln i hu-

vudentrén och därmed förbättra patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

 I dagsläget har hälsocentralen drop-in vissa tider. När webbtidboken in-

förts kommer det att vara enklare att kalla patienter och undvika trängsel.  

 En verksamhetsutvecklare har avdelats att arbeta tillsammans med hälso-

centralen för att snabbt komma vidare med nya arbetssätt. Hälsocentralen 

följer kontinuerligt händelseutvecklingen och kommer att ta beslut om yt-

terligare åtgärder om inte ovanstående åtgärder får avsedd verkan. 
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 Regionen tar sitt arbetsmiljöansvar genom att ge de anställda förutsätt-

ning att klara sina arbetsuppgifter i en säker arbetsmiljö. Dessa förutsätt-

ningar ges via chefsleden. Utöver detta finns skyddsombud som har till 

uppgift att påpeka eventuella brister. I dessa pandemi-tider har hälsocen-

tralen konsulterat enheten för vårdhygien och enheten för smittskydd för 

att tillförsäkra sig om att miljö är trygg för både personal och patienter. 

När det gäller patientsäkerheten ansvarar chefer och medarbetare för att 

arbetssätt och organisation följer regionens patientsäkerhetsplan. Divis-

ionschefen har haft möte med hälsocentralens ledning, medarbetargrupp 

och fackliga företrädare, och en särskild styrgrupp har tillsatts för att be-

vaka arbetsmiljö och patientsäkerhet. 

Interpellation 27-2020 om arbets- och patientmiljö 
vid Björknäs hälsocentral (Marianne Sandström, 

SD) 
Marianne Sandström (SD) frågar mig om: 

 Situationen på Björknäs hälsocentral upplevs som kaosartad. Det är slut 

på telefontider redan kl.08.  

 Det är trängsel i lokalerna med risk för smitta vilket medfört att dörren 

fått låsas, enligt artikel i NSD. Kunde inte denna situation förutses under 

sensommaren 2020? 

 Hur ska inkallning av patienter ske? 

 Kommer verksamheten överse tagna beslut och förändra så att situat-

ionen blir hållbar för personal och vårdsökande? 

 Hur kan och ska regionen tillse att regionen tar ett arbetsgivaransvar 

över arbetsmiljön samt ett patientansvar så att inte patientsäkerheten 

äventyras? 

Svar av Linda Frohm (M) 

1. Som konstateras är Erikslunds hälsocentral stängd sedan 2020-02-24 och 

verksamheten samt listade patienter är överflyttade till Björknäs hälso-

central. Detta har på Björknäs medfört behov av organisationsföränd-

ringar, nya arbetssätt och förbättringsarbete i syfte att bland annat öka 

tillgängligheten. Situationer, som beskriven ovan, uppstår i lägen när 

sjukfrånvaron är hög på hälsocentralen, vilket var fallet i början av no-

vember. I sådana lägen går enhetschef och verksamhetschef ofta in och 

medverkar i telefonverksamheten för att undvika eftersläpningar. Mån-

dagar är oftast den mest intensiva dagen och här har ett förbättringsarbete 

resulterat i att samtliga sjuksköterskor dessa dagar minimerat sin mottag-

ningsverksamhet och enbart arbetar med telefonverksamheten. Det kan 

trots detta inträffa att telefontiderna kan ta slut, men att det skulle ske re-

dan före klockan 8 hör till ovanligheterna. Problemen med svarstider är 

inte helt lösta men har förbättrats tydligt sedan i våras. 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 14-15 APRIL 2021 

112 

 

2. Dörren har aldrig behövts låsas på hälsocentralen. Situationen har förbätt-

rats sedan hälsocentralen satt upp anslag med instruktioner att endast bo-

kade patienter får passera mellan kl.07 och 07:45. Sedan hälsocentralen 

genomgick en ombyggnation, har det blivit mer trängsel i entrén och re-

ceptionen. Detta förvärrades när hälsocentralen varit tvungna att omdis-

ponera ordinarie verksamhet då flyktingmedicins lokaler togs i anspråk 

för provtagning till följd av pandemin. Ytterligare ett antal förbättringsar-

beten är under planering. Webbtidbok kommer att införas i närtid. En sär-

skild barack för PCR-provtagning färdigställs och kommer att avlasta 

från 14 december. Sammantaget kommer detta att minska trängseln i hu-

vudentrén och därmed förbättra patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

3. I dagsläget har hälsocentralen drop in vissa tider. När webbtidboken in-

förts kommer det att vara enklare att kalla patienter och undvika trängsel.  

4. En verksamhetsutvecklare har avdelats att arbeta tillsammans med hälso-

centralen för att snabbt komma vidare med nya arbetssätt. Hälsocentralen 

följer kontinuerligt händelseutvecklingen och kommer att ta beslut om yt-

terligare åtgärder om inte ovanstående åtgärder får avsedd verkan. 

5. Regionen tar sitt arbetsmiljöansvar genom att ge de anställda förutsätt-

ning att klara sina arbetsuppgifter i en säker arbetsmiljö. Dessa förutsätt-

ningar ges via chefsleden. Utöver detta finns skyddsombud som har till 

uppgift att påpeka eventuella brister. I dessa pandemi-tider har hälsocen-

tralen konsulterat enheten för vårdhygien och enheten för smittskydd för 

att tillförsäkra sig om att miljö är trygg för både personal och patienter. 

När det gäller patientsäkerheten ansvarar chefer och medarbetare för att 

arbetssätt och organisation följer regionens patientsäkerhetsplan. Divis-

ionschefen har haft möte med hälsocentralens ledning, medarbetargrupp 

och fackliga företrädare, och en särskild styrgrupp har tillsatts för att be-

vaka arbetsmiljö och patientsäkerhet. 

Interpellation 1-2021 om screeningverksamheten i 
Region Norrbotten (Glenn Berggård, V) 

Glenn Berggård (V) frågar mig om: 

1. Hur/var genomförs de screeningprogram som bör erbjudas? 

2. Finns det regionala skillnader (skillnad på från vilken kommun man 

kommer) i deltagande för de olika screeningprogrammen? 

3. Finns det skillnad mellan män och kvinnor för deltagande i screening för 

tjock- och ändtarmscancer? 

4. Vilka åtgärder avses vidtas för att minska de skillnader i deltagande som 

finns? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. Region Norrbotten erbjuder följande screeningprogram: 

 24 medfödda sjukdomar screenas på nyfödda barn – utförs på region-

ens två förlossningskliniker i Sunderbyn och Gällivare. Tas via blod-

prov, det så kallade PKU-provet. 

 Svår kombinerad immunbrist screening för nyfödda barn – ingår i 

PKU-provet. 

 Mammografiscreening - erbjuds till kvinnor mellan 40-74 år med 18-

24 månaders intervall. Idag utförs screening i Piteå, Luleå samt två 

mobila enheter för övriga kommuner. Efter införandet av fasta enheter 
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våren 2022 kommer mammografiscreening utföras i Kiruna, Gällivare, 

Kalix, Piteå och Sunderbyn samt via en mobil enhet.  

 Livmoderhalscancer – screening utförs på samtliga mödravårdscen-

traler i länets alla kommuner.  

 Aortascreening – utförs i Kiruna, Gällivare och Sunderbyn.  

 Tjock- och ändtarmscancer screening – planeras starta i november/de-

cember 2021. Region Norrbotten blir då först ut i Norrland att erbjuda 

detta. Utförandeorter ej fastställt ännu. 

 Prostatacancer screening – Rekommenderas ej av Socialstyrelsen och 

allmän screening genomförs ej i regionen. Dock sker organiserad 

prostatacancertestning i mindre skala för att bygga upp kunskap kring 

metoden. Information och erbjudande om testning sker via hälsosamtal 

till 50- och 60- åriga män. Provtagning utförs på länets alla sjukhus. 

2. Regionala skillnader i screeningprogrammen: 

När det gäller screening för nyfödda barn så gäller samma rutin för hela 

länet. PKU-blodprovet kan tas på andra sjukhus i länet än Sunderbyn 

och Gällivare om det av praktiska skäl är lämpligare, till exempel vid 

hemfödsel. 

För övriga aktiva screeningprogram går det i nuläget inte att ta fram 

kommunvis statistik över deltagande. 

3. Screening för tjock- och ändtarmscancer är ej startad ännu. 

4. Åtgärder för att minska regionala skillnader: 

 Screening för nyfödda barn – PKU-blodprov kan tas på samtliga sjuk-

hus i länet och BB-eftervård ges också vid samtliga sjukhus. 

 Mammografiscreening – införande av fler fasta enheter under 2022 ger 

mer likartade förutsättningar i olika delar av länet. Det ger också möj-

lighet till mer individualiserad screening utifrån ålder och behov. 

 Livmoderhalscancer – regionen har återkommande aktiviteter varje år 

för att öka deltagandet generellt i länet.  

 Aortascreening - personalförsörjningen har varit ett problem för utfö-

randet av aortascreening. Arbete pågår för att säkra en långsiktig per-

sonalförsörjning vilket skulle kunna möjliggöra för screening på fler 

orter än idag. 

 

Interpellation 2-2021 om jämställdhetsanalyser 
(Glenn Berggård, V) 

Maria Holmquist och Katarina Burman (V) frågar Regionrådet Linda 

Frohm hur ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering skall  

genomföras och redovisas i Region Norrbotten 

1. Hur skall jämställdhetsanalyser genomföras? 

2. Hur kommer jämställdhetsanalyserna att redovisas? 
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Svar av regionrådet Linda Frohm (M) 

1. Det är viktigt att jämställdhetsanalyser integreras i organisationens öv-

riga analyser och bli en självklar del av regionen styr- och ledningspro-

cesser. Det handlar om att skapa en röd tråd av tydliga målformuleringar 

och att det finns en tydlig jämställdhetsintegrerad uppföljning. För att 

kunna göra fördjupade analyser av jämställdhet måste det finnas en bra 

grundstruktur både avseende kvalitet och jämställdhet samt kunskap om 

geografiska variationer. 

Regionen har i sin styrning indikatorer som är köns- och geografiskt 

uppdelade. Här sker redan nu könskonsekvensanalyser som är en form 

av jämställdhetsanalys men som kan bli ännu bättre, tydligare och gärna 

kompletteras med mer djupgående analyser. Vid upptäckter av signifi-

kanta avvikelser ska dessa beskrivas och presenteras.  

Det finns redan nu en framtagen anvisning för jämställdhetsintegrering 

som utgör en viktig del av stödet till handläggarna för att få till bättre 

jämställdhetsanalyser i de jämställda besluten. Handläggarna ska göra 

könskonsekvensbeskrivningar av ärenden och beskriva hur beslutet kan 

komma att påverka olika grupper av kvinnor respektive män. 

  

2. De underlag som granskas och resultat av avvikelser som beskrivs pre-

senteras bland annat i delårs och årsredovisning samt i divisionernas års-

rapporter. Regionen kan bli bättre på efterfråga att ännu fler jämställd-

hetsanalyser genomförs och se till att uppmärksamma de resultat som 

framgår. 

Gällande analyser i analysplanen, är uppdraget att ha jämställdhetsper-

spektivet där det är relevant och det är viktigt att fastslå hur stor del av 

analysrapporterna som ska innehålla jämställdhetsanalyser.  

Avrapporteringen av analysplanen sker till styrelsen genom en samman-

fattning i regiondirektörens rapport. Där uppmärksammas resultat av 

jämställda analyser. Det finns anledning att även efterfråga analyser som 

saknas samt förtydliga kopplingar till åtgärder för att lösa de ojämställd-

hetsutmaningar som framkommer.  

Interpellation 3-2021 om dråpslaget mot kulturen 
(Johannes Sundelin, S, Elisabeth Lindberg, S, 

Helena Öhlund, S) 
Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård gällande 

Dråpslaget mot Kulturen från Johannes Sundelin, Elisabeth Lindberg och 

Helena Öhlund, ledamöter i regionfullmäktige (S): 

Som dom flesta invånare i Norrbotten numera vet går Region Norrbotten 

igenom stora förändringar. Den styrande majoriteten har mitt inne i en pan-

demi genomfört en stor organisationsförändring utan lämplig dialog och för-

ankring med personal eller medborgare, samtliga chefer har fått söka om 

sina tjänster och under 2020 minskades antalet medarbetare med över 360 

personer. Vidare har regionen nu under mars 2021 aviserat att personalstyr-

kan ska minska med ytterligare 150 medarbetare. Allt detta sker alltså när vi 

är mitt inne i en pandemi som kräver stora an-strängningar från medarbe-

tarna. Socialdemokraterna har länge vädjat åt regionen att pausa förändrings-

arbetet och låta all regionens verksamheter fokusera på att bekämpa pande-

min och dess effekter på samhället.  
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Det har via media och kontaktar från olika föreningar, anställda och oroliga 

medborgare kommit till socialdemokraternas kännedom att ett flertal vakanta 

tjänster inom kulturen kan komma att helt försvinna utan var sig konsekven-

sanalyser eller ett tydligt ställningstagande från politiken inom regionen. Ex-

empelvis finns 6 vakanta tjänster inom länsmusiken som helt kan försvinna. 

Vidare kan Norrbotten komma att bli helt utan både hemslöjdskonsulent och 

danskonsulent. Att göra dessa besparingar skulle vara ett dråpslag mot kul-

turen och kan inte liknas som nått annat än en ”slakt” av kulturen inom Reg-

ion Norrbotten. Ett dråpslag som kommer få stora konsekvenser på före-

ningslivet och amatörer som förlitar sig på hjälp och stöd av konsulenterna. 

Vidare signalerar både anställda och människor som förlitar sig på finansiellt 

stöd från Region Norrbotten att en tystnadskultur råder inom regionen där 

”man” förväntas vara tyst och inte utrycka var sig ett missnöje eller ställa 

frågor kring dom förändringar som föreslås. Vidare har samma personer vitt-

nat om att man känner sig orolig för repressalier om man trotts allt för fram 

sina synpunkter. Om detta stämmer är det mycket allvarligt.  

Vi socialdemokrater gläder oss åt dom stora satsningar och investeringarna 

som sker i Norrbotten. Exempelvis är satsningarna på tillverkning av grönt 

stål i Boden och HYBRIT i Gällivare mycket välkomna investeringar. Dessa 

investeringar i kombination med LKAB:s besked om den 400 miljarders 

stora industrisättning i Malmfälten och Hamnens utveckling i Luleå området 

något som kommer skapa arbetstillfällen, framtidstro och utveckling i hela 

Norrbotten. Men Vi socialdemokrater anser att satsningar på kulturen och 

möjlighet till ett aktivt och utvecklade fritidssysselsättning är lika viktigt. 

Regionledningen vill ofta saluföra att dom verkar för ett attraktivt och inne-

hållsrikt Norrbotten men agerar istället för att minska och försämra till-

gången till kulturen.    

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor: 

1. Kommer regionstyrelsen ordförande säkerställa så att personalen och 

personer som förlitar sig på finansiellt stöd från regionen känner sig fri 

att föra fram sina åsikter utan risk att bli tystad eller på annat sätt få ”re-

pressalier”? 

 

2. Som vi beskriver ovan i texten befarar vi att en stor mängd tjänster kan 

komma att försvinna utan förankring i politiken. Därför undrar vi social-

demokrater om regionstyrelsens ordförande garantera att frågan om dom 

flertalet vakanta tjänsterna inom Regionala utvecklingsnämndens om-

råde som inte är tillsatta sedan införandet av anställningsstoppet kommer 

att behandlas av politiken? Vi undrar också om budgetminskningen som 

sker om tjänsterna tas bort kommer att hanteras politiskt?  

 

3. Anser regionledningen och regionstyrelsens ordförande Kenneth Back-

gård att nedskärningar och minskning inom kulturen som besk-rivs ovan 

stärker Norrbotten och att dom är i linje med dom mål som är fastställda 

i RUS? 
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Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. Bilden som beskrivs är inget som vi i majoriteten känner igen och med-

arbetare i Region Norrbotten har alltid möjlighet att nyttja den grund-

lagsfästa yttrandefriheten och meddelarfrihet. Meddelarfriheten innebär 

att offentligt anställda kan lämna uppgifter till massmedia utan risk för 

repressalier, med undantag från uppgifter som omfattas av tystnadsplikt 

och sekretess. Regionstyrelsen beslutade 30 mars om att överlåta utred-

ningen av visselblåsarärenden till en extern aktör för att på så sätt stärka 

oberoendet för en visselblåsarfunktion. Under hela omställningen har det 

funnits möjligheter för anställda att anonymt inkomma med förslag gäl-

lande förbättringar som förmedlats direkt till regiondirektören. 

 

2. Uppdraget till regiondirektör är att bidra till en omställning av Region 

Norrbotten för en ekonomi som är långsiktigt hållbar och en verksamhet 

som är ännu bättre för norrbottningarna. Det innebär att kostnaderna 

måste minskas med 700 miljoner kronor fram till 2022 och alla verksam-

heter behöver bidra. En understruktur är nu beslutad efter genomförda 

förhandlingar med de fackliga organisationerna. Kulturverksamheten har 

inte omfattats av genomlysningen och ska genomlysas i ett senare skede. 

Det innebär att tjänsterna där, förutom chefstjänsterna, inte ingår i tjäns-

tekatalogen. Vi som politiker sätter mål och inriktning. Cheferna har se-

dan i uppdrag att utveckla arbetssätt och processer för ett effektivt nytt-

jande av resurser. I samband med att fullmäktige fastställer den strate-

giska planen fördelas ramarna till verksamheterna. Regionala utveckl-

ingsnämndens vidarefördelar sedan ramen för regional utveckling på 

områdena infrastruktur/trafik, kultur och näringsliv.  

För framtida generationer och en hållbar utveckling är det viktigt att vi 

säkerställer en verksamhet med resurser i balans. Norrbotten är ett starkt 

län och kommer så vara framöver med de nya stora etableringarna och 

investeringarna. Vi arbetar med att uppnå målen i den regionala utveckl-

ingsstrategin och kulturplanen. Region Norrbotten satsar redan idag 

mycket på kulturen, ca 600 kr per invånare/län. En jämförelse med andra 

regioner i Sverige visar att Norrbotten och Region Västra Götaland är de 

enda som ligger på den nivån. Kultur och regional utveckling är viktigt 

och bidrar idag och framöver, till ett starkt län. 

Interpellation 4-2021 om primärvård i Bodens 
kommun (Lennart Åström, S) 

Lennart Åström (S) frågar mig om: 

1. Hur ser regionrådet på situationen för Hälsocentralerna i Boden och med-

borgarnas bristande tillgång på en god och nära vård? Vilken lösning ser 

rådet framför sig?  

2. Förväntas etableringen av en privat Hälsocentral i Sävast lösa de pro-

blem medborgarna i Bodens kommun upplever? 
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Svar av Linda Frohm (M) 

3. De problem som primärvården i Bodens upplever bottnar till stor del i 

Sandens bristfälliga lokaler. Som en del i regionens genomlysning av 

primärvården utreds nu med ett samlat grepp lokalerna för öppen vård 

inklusive primärvård i Boden för att hitta en långsiktigt hållbar lösning. I 

väntan på en definitiv lösning på Sandens lokalproblem kommer hälso-

centralens yta utökas med en tillfällig paviljong. Sandens hälsocentral 

har i övrigt goda resultat och nöjda patienter. 

När det gäller Björknäs hälsocentral skedde sammanslagningen med Er-

ikslunds hälsocentral precis när pandemin drog igång, vilket gjort deras 

första tid svårare än den annars skulle varit. Björknäs hälsocentral har en 

plan för att förbättra sin tillgänglighet och sina processer.  

4. Vi behöver fokusera på att säkerställa den vård som bedrivs i egen regi 

och har svårt att uttala oss om privata etableringar.  

Interpellation 5-2021 om hur nationella medel 
kommer att användas i Norrbotten (Anders Öberg, 

S) 
Anders Öberg (S) och Lennart Thörnlund (S) frågar mig om: 

1. Hur mycket sammantaget kommer regionen erhålla i riktade medel för 

2021, enligt nu kända uppgifter fram till regionfullmäktige i april. 

Samt på vilket sätt kommer Region Norrbotten att använda dessa rik-

tade medel under 2021? 

2. När det gäller de riktade medel för personcentrerad och sammanhållna 

vårdförlopp är frågan: Vilka hälsocentraler kan vara aktuella att få del av 

denna satsning och vilka mål finns från regionledningen här i Norrbotten 

för denna satsning? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. Region Norrbottens andel av de riktade statliga medlen år 2021 uppgår 

till 369 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare prestationsbase-

rad ersättning på ca 2 miljoner kronor via vaccinationsöverenskommel-

sen samt ca 35 miljoner kronor via tillgänglighetsöverenskommelsen. 

Medlen fördelas via nio nationella överenskommelser med inriktning 

mot olika insatsområden. Regionens planering av hur medlen ska an-

vändas under 2021 pågår. Användningen styrs i stor utsträckning av de 

riktlinjer och villkor som ges i överenskommelserna. Inom dessa ramar 

är regionens strategiska plan och styrelsens plan vägledande för de 

satsningar som görs. En redovisning av hur medlen används kommer 

ges i regiondirektörens rapport till styrelsen.  
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2. Det finns idag nio personcentrerade sammanhållna vårdförlopp som för-

bereds för införande i regionen. Planerad arbetsgång med vårdförloppen 

är att i första steget genomföra gap- och konsekvensanalyser för samtliga 

vårdförlopp för att identifiera skillnader mellan godkända vårdförlopp 

och befintliga arbetssätt i regionen. Därefter tas förslag fram för att an-

passa arbetssätten vid behov. Detta arbete genomförs i regionens kun-

skapsstyrningsorganisation via lokala arbetsgrupper. Grupperna är multi-

professionella med deltagare från både primär- och specialistvård samt i 

förekommande fall kommun. Beroende på utfallen från analyserna kan 

alla berörda verksamheter vara aktuella för särskilda satsningar för att 

möjliggöra införande av vårdförloppen.  

Införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp stödjer 

flera av regionens målsättningar. Det skapar förutsättningar för en mer 

jämställd och jämlik vård som är personcentrerad, samordnad och hälso-

främjande. Kunskapsstyrningsorganisationen bidrar till införandet av 

bästa kända arbetssätt i verksamheten och stödjer utvecklingen av en ef-

fektiv och säker hälso- och sjukvård i Norrbotten. 

Interpellation 6-2021 om serologiprovtagning vid 
blodgivning (Anders Öberg, S) 

Anders Öberg, (S) ställer fråga om serologiprovtagning vid blodgivning. 

Kommer regionstyrelsens ordförande lägga ett förslag för att införa en möj-

lighet att få ett serologitest och därmed undersöka om blodgivaren bär på an-

tikroppar mot covid-19, för att öka intresset för att lämna blod? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

Den grundläggande beslutade principen i regionen är att blodgivning ska 

vara frivillig och att ersättning, förutom en symbolisk gåva, inte ska utgå.  

Jag har inte för avsikt att föreslå att personer som lämnar blod samtidigt ges 

möjlighet att göra ett serologitest. Vi vet idag att nästan alla som haft ge-

nomgången covid-19 eller har vaccinerat sig utvecklar antikroppar. Enligt 

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendation ska serologitestning 

prioriteras ned och serologistester användas endast då finns ett medicinskt 

behov av detta. Antikroppstestning på individnivå i det flesta fall av begrän-

sat värde. 

Interpellation 7-2021 om vakanshållna tjänster 
(Elisabeth Lindberg, S) 

Elisabeth Lindberg (S) frågar mig om: 

 Stämmer det att vakanta tjänster försvinner på detta sätt? 

 Vilken organisations- eller verksamhetstanke finns bakom detta förfa-

ringssätt när det gäller att välja ut vilka tjänster tas bort från verksam-

heten? 

 Är regionledningen medveten vilka konsekvenserna kan bli av detta sätta 

att minska personalen på detta slumpvisa sätt? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

Regiondirektören har ett uppdrag enligt strategisk plan, vilken är beslutad i 

fullmäktige, att minska regionens kostnader med 700 miljoner kronor fram 

till 2022 och ställa om till nya sätt att utföra vårt uppdrag för att få en lång-
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siktigt hållbar ekonomi. Som en del i omställningen infördes anställnings-

stopp i september 2019. Detta har inneburit 281 färre medarbetare per mars 

månad 2021. Regionen har sedan flera år tillbaka ett förfaringssätt gällande 

återbesättning vid pensionsavgångar eller när någon medarbetare slutar, som 

innebär en värdering/prövning om tjänsten ska återbesättas, med vilken kom-

petens eller om alternativa lösningar finns. Så har det även varit under peri-

oden med anställningsstopp. 

 

Genomlysning av verksamheten har genomförts utifrån behov av kompeten-

ser. Nya befattningar har tagits fram utifrån behov. Således har inte proces-

sen genomförts genom att tjänster pekats ut eller tagits bort. Vad gäller kul-

turverksamheten som du särskilt nämner så har den inte omfattats av genom-

lysningen, den kommer att genomlysas i ett senare skede. Det innebär att 

tjänsterna inom kulturverksamheten, förutom chefstjänsterna, inte ingår i 

tjänstekatalogen. Rekrytering av danskonsultent och musiker till norrbottens-

musiken pågår.  

 

Förändringen är ett gediget arbete. Interna och externa resurser ligger bakom 

framtagandet av ny organisation och nya befattningar. De externa genomlys-

ningarna har bekräftat att det finns potential till en effektivare verksamhet. 

Allt detta har sedan legat till grund för den organisation som vi i fullmäktige 

beslutade om i november 2020 och den understruktur som nu beslutats om 

efter genomförda förhandlingar med fackliga organisationer. 

Interpellation 8-2021 om lågtröskelmottagningar 
med sprutbyte (Elisabeth Lindberg, S) 

Elisabeth Lindberg, (S) frågar om regionen avser att öppna Lågtröskelmot-

tagning för sprututbyte i Piteå och var missbrukare som har behov av sprut-

utbyte hänvisas. 

1. Har regionledningen för avsikt att öppna Lågtröskelmottagen för sprut-

utbyte i Piteå igen? 

2. Om stängningen av mottagningarna permanentas - vart hänvisas miss-

brukare med behov av sprututbyte istället? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. Mottagningen i Piteå är planerad att öppna i slutet av april 2021. Uti-

från aktuellt pandemiläge kan tiden komma att förskjutas eftersom låg-

tröskelmottagningens erfarna sjuksköterskor i dagsläget är utlånade till 

covid-vården vid Piteå sjukhus. Beslutet att stänga lågtröskelmottag-

ningen i Piteå grundades på RKL:s beslut ”Medicinskt inriktningsbe-

slut avseende prioritering av vård”, diarienr 00546-2020.  

2. Det har aldrig varit aktuellt att stänga mottagningarna permanent. Det 

är bara mottagningen i Piteå som varit stängd i samband med att perso-

nal omplacerats för covid-vård. Mottagningen vid Sunderby sjukhus 

har hållits öppen och de missbrukare som har behov av sprututbyte har 

hänvisats till Sunderby sjukhus.  
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Interpellation 9-2021 om neddragningar inom 
Beroendecentrum och inskränkningar av 

missbrukares rätt till akut psykiatrisk vård 
(Elisabeth Lindberg, S) 

Elisabeth Lindberg på(S) ställer frågor om neddragningar inom beroende-

centrum och inskränkningar till akut psykiatrisk vård 

1. Var anser regionledningen att missbrukare med behov av akut psykia-

trisk vård eller behov av omedelbar avgiftning skall vända sig? 

2. Är regionledningen medvetna om den risk de stängda platserna innebär 

för personer med missbruksproblematik? 

3. Gäller inte principen om ”lika vård” för personer med svårt missbruk? 

 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. De patienter som har behov av akut psykiatrisk vård eller avgiftning 

ska vända sig till närmaste sjukhus eller till Beroendecentrum på Sun-

derby sjukhus.  

Beroendecentrum stängdes hösten 2020 under helgtid, vilket berodde på 

att länets kommuner sade upp samverkansavtalet med Beroendecentrum 

som därmed tappade en stor del av finansieringen.  Patienter som riske-

rat allvarliga fysiska eller psykiska komplikationer av sitt missbruk eller 

är under akut abstinens har erbjudits vård vid psykiatrin oavsett vecko-

dag.  

Under pågående förstärkningsläge pga. covid-19 har disponibla vårdplat-

ser dragits ned inom psykiatrin, detta för att frigöra personal och lokaler 

till covidvården. Det har medfört att akut och livsnödvändig vård priori-

terats framför planerad vård som kan anstå.  

2. Ja, regionledningen är medvetna om de risker den hårda prioriteringen 

innebär för denna utsatta patientgrupp. Stängningen av Beroendecent-

rum helgtid har inte påverkat akut psykiatriskt sjuka eller patienter i 

akut behov av avgiftning (som hela tiden tagits emot). Femdagarsvår-

den som ges på Beroendecentrum innebär att patienter som behöver 

medicinsk vård kvarstannar över helgen och att de som är medicinskt 

färdigbehandlade skrivs ut. Samordnad utskrivningsplanering (SIP) ut-

förs tillsammans med patienten och berörda verksamheter då patienten 

har behov av detta och gett sitt tillstånd.  

3. Principen om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolk-

ningen innefattar alla patientgrupper inom Region Norrbotten, även de 

med ett svårt missbruk. 

Interpellation 10-2021 om utebliven vård på grund 
av höjda vårdavgifter och ändrade 

sjukreseersättningar (Linda Jonsson, V) 
Linda Jonsson (V) ställer följande frågor 

1. Finns indikationer om att medborgare avstår från att uppsöka vården 

p.g.a. höjda avgifter/ändrade resebestämmelser? 

2. Finns indikationer om att medborgare uppsöker vården med mer långt-

gående sjukdomar? 

3. Finns indikationer om utökade vårdbehov som följd av detta? 
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4. Vad avser regionledningen att göra för att motverka detta? 

Svar av Kenneth Backgård (SJVP) 

1. Nej, vi har inte fått sådana indikationer. Visserligen har fysiska vård-

kontakter minskat både på sjukhusens akutmottagningar, inom primär-

vård och i specialiserad vård, men detta har skett i hela landet och 

kopplas till den pågående pandemin. I Norrbotten har akutbesöken och 

primärvårdsbesöken minskat med 15 procent 2020 jämfört med 2019, 

vilket är mindre än minskningen i landet som uppgår till 20 procent. 

2. Nej, inte på grund av förändrade avgifter. Tidigt i pandemin uppmärk-

sammades, såväl inom regionen som nationellt, förändrade sökmönster 

där patienter undvek att söka vård eller sökte senare även vid akuta till-

stånd. Detta var innan avgiftsförändringarna infördes. Informationsin-

satser genomfördes mot befolkningen som uppmanades att söka vård 

som vanligt vid akuta tillstånd och alarmsymtom och vi kan konstatera 

att sökmönstret har normaliserats.  

3. Nej, inte på grund av förändrade avgifter. Behovet av akut- och inten-

sivvårdskapacitet för covidvård har ökat och personal och lokaler har 

allokerats till detta. Planerade besök och operationer har fått skjutas 

upp och många patienter har själva valt att inte besöka vården (enligt 

SKR:s rapport om pandemin och hälso- och sjukvården). Detta leder 

till ett uppskjutet vårdbehov som behöver hanteras så snart trycket på 

covidvården minskar.  

4. Vi ser inte ett förändrat sökmönster eller att patienter uteblir på grund 

av höjda avgifter. Alla patienter omfattas av ett högkostnadsskydd som 

gäller för besök i öppenvård. Det innebär att ingen behöver betala mer 

än 1 150 kronor i vårdavgift för besök i öppen vård under en tolvmåna-

dersperiod.  

 


