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§ 99 

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

manträdet öppnat kl. 10:00 den 23 november 2021. Sammanträdet genom-

förs i sessionssalen, Regionhuset i Luleå.   
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§ 100 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:  

 

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Doris Messner  

Johnny Åström  

Maire Nyström  

Dan Ankarholm  

Anders Sundström  

Margareta Henricsson  

Ann-Christin Åström  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Staffan Eriksson Erika Sjöö 

Bo Ek  

Jörgen Afvander  

Anders Rönnqvist  

Niclas Sjöö Anna Scott 

Terese Falk Carolin  

Stig Nordqvist  

Martin Åström  

Tomas Vedestig  

Margareta Dahlén  

Sead Maglic  

Sören Sidér  

Berit Vesterlund Lena Hedman 

Anne Stridsman  

Malin Markström William Torikka 

Christer Bergdahl  

Nicklas Johansson  

 

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Anders Öberg  

Elisabeth Lindberg  

Johannes Sundelin  
Mashalla Mawlod Mohamed Helena Öhlund 

Lennart Åström  

Roland Nirlén  

Bengt Westman  
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Ledamot Ersätter 

Ia Uvberg  

Erik Söderlund Daniel Persson 

Anita Gustavsson  

Jan Sydberg  

Eivor Olofsson  

Sven Holmqvist  

Carina Strömbäck  

Lennart Thörnlund  

Gerd Siverhall  

Lennart Holm  

Emmi-Lie Spegel Ann-Sofie Isaksson 

Birgitta Siljelöv  

Eivy Blomdahl Maivor Johansson 

Anders Burman  

Anna-Carin Aaro  

Peter Sköld Thor Viklund 

 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Linda Frohm  

Anders Josefsson  

Monika Hedström  

Marina Eriksson Henrik Wikström 

Roland Nordin  

Birgit Meier Thunborg  

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Sanna Berggren Conny Sundkvist 

Elisabeth Bramfeldt  

Maria Holmquist  

Christina Snell-Lumio  

Erik Gräs Linda Jonsson 

 

Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Marianne Sandström  

Lage Hortlund  

Lars-Åke Vikström  

Kristina Karlsson Per Göransson 

Susanne Ström  
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Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

 Nils-Olov Lindfors 

Sarah Karlsson  

Perarne Kerttu Kurt-Åke Andersson 

Majvor Sjölund  
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§ 101 

Val av två protokolljusterare 
Ledamöterna Anders Bohm (SJVP) och Marianne Sandström (SD) utses till 

att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

Justeringen äger rum den 26 november 2021 kl. 13:00 i Regionhuset. 
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§ 102 

Fastställande av slutlig 
föredragningslista 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av 

ärendet ”Övriga val”.  
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§ 103 

Information från presidiet 
Ordföranden informerar om dagordningen för sammanträdet, hållpunkter 

samt utdelning av idrotts- och kulturstipendier.    

 

Notering: 

Nils-Olov Lindfors (C) påbörjar tjänstgöring som ledamot. 
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§ 104 

Anmälan av motioner, interpellationer 
och frågor   

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationerna och frågorna får ställas. 

Ärendet 

Inkomna interpellationer: 

 Interpellation 22-2021 om primärvården i Boden (Lennart Åström, S) 

 Interpellation 23-2021 om barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i 

Norrbotten (Carina Strömbäck, S) 

 Interpellation 24-2021 om risker vid brand i ett litiumjonbatteri (Mari-

anne Sandström, SD)  

 Interpellation 25-2021 om förlossningsvården i Region Norrbotten (Ma-

ria Holmquist, V) 

 Interpellation 26-2021 om Region Norrbottens engagemang i olika ut-

bildningar som led i kompetensförsörjningen (Glenn Berggård, V) 

Inkomna frågor:  

 Fråga 2-2021 om skolhälsosamtalens framtid (Glenn Berggård, V) 

 Fråga 3-2021 om uteblivet statligt stöd för psykisk hälsa (Glenn Berg-

gård, V) 

Beslut: Interpellationerna och frågorna får ställas. 

Inkomna motioner: 

 Motion 18-2021 om införande av sex timmars arbetsdag (Glenn Berg-

gård, V) 

 Motion 19-2021 om information till, och kommunikation med, nationella 

minoriteter (Glenn Berggård, V) 
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§ 105 

Meddelanden till regionfullmäktige  
Dnr 1436-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.  

Ärendet 
Följande meddelanden redovisas: 

Avsändare   Ämne 

Regionens revisorer Utlåtande över delårsrapport per 

augusti 2021, kommunalförbun-

det Svensk Luftambulans 

Regionens revisorer Revisionsrapport delårsgransk-

ning per augusti 2021, kom-

munalförbundet Svensk Luftam-

bulans 

Bilagor: 

Utlåtande över delårsrapport per augusti 2021, kommunalförbundet Svensk 

Luftambulans 

Revisionsrapport delårsgranskning per augusti 2021, kommunalförbundet 

Svensk Luftambulans 
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§ 106 

Motion 1-2020 om mammografi för 
kvinnor över 74 år 

Dnr 161-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att bifalla förslag om avgiftsfri mammografiscre-

ening för kvinnor över 74 år. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten följer fortsatt Socialstyrelsens rekommendationer avse-

ende vilka åldersgrupper och screeningintervall som ska erbjudas mammo-

grafiscreening. Den 9 dec 2020 beslutade regionstyrelsen att utöka screening 

i Norrbotten för att omfatta kvinnor i åldern 40 till 80 år och ger nu stöd till 

remittenternas förslag om avgiftsfri screening för kvinnor över 74 år. 

Sammanfattning 
Maivor Johansson, Jan Sydberg och Ann-Kristin Nilsson (S) föreslår i en 

motion att Region Norrbotten ska utveckla en plan för hur man ska tillgo-

dose att mammografi kan ingå i screeningprogrammet och vara avgiftsfritt 

för kvinnor som är över 74 år i hela länet. De föreslår vidare att undersök-

ningen ska kunna erbjudas på hemorten då mammografivagnen finns där och 

inte hänvisas till Sunderby Sjukhus.  

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 233 föreslagit fullmäktige besluta att bif-

alla förslag om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Maria Holmquist (V) föreslår bifalla motionen.  

Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Maria Holmquists förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Region Norrbotten följer Socialstyrelsens rekommendationer avseende vilka 

åldersgrupper och screeningintervall som ska erbjudas mammografiscre-

ening. Enligt Socialstyrelsen är kvinnor i åldern 40–74 år utvalda utifrån till-

gängligt vetenskapligt underlag. Det finns inga studier av screeningprogram 

för kvinnor under 40 år eller över 74 år och därmed inte heller någon bild av 

hälsovinster och risker. Region Norrbotten har i december 2020 beslutat ut-

öka åldersspannet för mammografiscreening till och med 80 år. Utifrån det 

fattade beslutet har Regiondirektören skrivit brev till Socialstyrelsen på 

grund av det osäkra evidensläget. I brevet föreslås en översyn av mammo-

grafiscreening för kvinnor mellan 75-80 år, för att få klarhet i om det ger en 

positiv nettonytta för befolkningen. Socialstyrelsen har inte lämnat skriftligt 

svar, indikationer tyder på att Socialstyrelsen kvarstår vid sina rekommen-

dationer.  
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Kvinnor över 74 år kallas inte i dagsläget regelbundet till mammografi i 

Region Norrbotten, däremot erbjuds kvinnor över 74 år att bli undersökt på 

eget initiativ eller på remiss från läkare. I dagsläget saknas kapacitet för utö-

kad undersökning i de mobila enheterna varvid kvinnor över 74 år därför 

hänvisas till Sunderby sjukhus för mammografi. Omstruktureringen av mam-

mografiverksamheten att över gå till fasta enheter på samtliga fem sjukhusen 

pågår förfullt för att klara en utökad undersökningsvolym på grund av indivi-

duellt anpassade screeningintervall. Idag har Region Norrbotten ett scree-

ningintervall mellan 29-31 månader för alla kvinnor mellan 40-74 år vilket 

inte uppfyller Socialstyrelsens förändrade rekommendationer med individu-

ellt anpassad screeningintervall. En omstrukturering pågår för att klara det 

förändrade uppdraget. Köerna till mammografiscreening har för tillfället för-

längts till följd av pandemin och svårigheter att rekrytera personal.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Mammografiscreening erbjuds endast till kvinnor. Män och kvinnor som inte 

ingår i screeningprogrammet men som har risk för att utveckla bröstcancer 

genomgår mammografi på remiss efter läkarbedömning.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 233 

Motion 1-2020 om mammografi för kvinnor över 74 år 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Funktion 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Ekonomidirektör 

 

Notering:  

Per Göransson (SD) påbörjar tjänstgöring som ledamot. 
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§ 107 

Motion 16-2020 om klimatnödläge råder 
– dags att erkänna det och handla 

därefter 
Dnr 1489-2020 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservationer 

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionen har som regionalt utvecklingsansvarig och ansvarig för god vård 

ett stort ansvar och stor rådighet över att Norrbotten och den egna verksam-

heten bidrar till att nå de globala målen. Enligt OECD är uppfyllandet av 

drygt 60 procent av delmålen i Agenda 2030 beroende av genomförandet på 

lokal och regional nivå.  

Region Norrbotten eftersträvar ett effektivt och långsiktigt hållbarhetsarbete 

som sträcker sig över samtliga prioriterade målområden. Ett allt för stort fo-

kus på ett särskilt område begränsar möjligheterna och resurserna att verka 

inom de andra. Det hållbarhetsarbete som påbörjats och vars strukturer kom-

mer sammanfattas i en hållbarhetsstrategi skapar förutsättningar för en lång-

siktigt och integrerat arbete inom samtliga delmål. 

Glenn Berggård (V) anför i en motion att Regionen ska vidta kraftfulla åt-

gärder mot klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Motion-

ären yrkar på: 

 Att Region Norrbotten erkänner det klimatnödläge som råder.  

 Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan in-

leds.  

 Att en koldioxidbudget tas fram för att utgöra grund för beslut om ut-

släppsbudget för Region Norrbottens egna verksamheter  

 Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla 

beslut i Region Norrbotten.  

 Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla 

Region Norrbottens nämnder, förvaltningar och helägda bolag.  

 Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad 

Region Norrbotten gör för att minska klimatutsläppen, samt  

 Att Region Norrbotten bjuder in till samverkan Norrbottens alla organi-

sationer, kommuner och företag för att tillsammans kunna ta nödvändiga 

steg i klimatomställningen. 

 

Christina Snell Lumio (V) anför i en motion ytterligare förslag inom samma 

område:  
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 Att i likhet med FN:s klimatpanel IPCC och hundratals städer och länder 

världen över erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att det va-

rar tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. 

 Att ta fram en handlingsplan som svarar mot klimatnödläget och redogör 

för de åtgärder som Region Norrbotten vidtagit eller planerar för att 

uppnå 1,5-graders-målet. 

 Att utveckla samarbete med andra regioner nationellt och internationellt 

för att stärka vår kompetens och optimera våra insatser. 

 Att Region Norrbotten årligen redovisar alla vidtagna åtgärder för att 

uppnå 1,5-gradersmålet, samt den kända eller uppskattade effekt som ar-

betet resulterat i. 

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 234 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V), Christina Snell Lumio (V) och Carina Strömbäck (S) 

föreslår bifalla motionen. 

Lage Hortlund (SD) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrel-

sens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 

Bakgrund 

Regionfullmäktige beslutade 17 juni 2020 om åtta Agenda 2030-mål där reg-

ionen är både drivande och utförare: 

 Ekonomisk dimension; Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 12 

Hållbar konsumtion och produktion  

 Social dimension; Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 4 God utbildning 

för alla, Mål 5 Jämställdhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen.  

 Miljömässig dimension; Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.  

 
Hållbarhetsmålen och dess delmål är integrerade och odelbara vilket innebär 

att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. För att uppnå ett mer hållbart 

samhälle krävs framgång inom alla områden.  

Nuläge 

På grund av pandemin och personella begränsningar har arbetet med att sam-

ordna och ta fram en struktur för regionens hållbarhetsarbete försenats. Detta 

arbete är därför nu ett prioriterat uppdrag med målsättning att en hållbarhets-

strategi ska tas fram under första kvartalet 2022. Hållbarhetsstrategin syftar 

till att skapa ett helhetsperspektiv på Region Norrbottens hållbarhetsarbete 

samt bidra till ett långsiktigt och integrerat arbete inom samtliga åtta målom-

råden. Bland annat kommer en handlingsplan/aktivitetsplan tas fram för 

varje prioriterat agendamål. De pågående och planerade insatserna ger en bra 

grund för regionens hållbarhetsarbete. 
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Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 234 

Motion 16-2020 om Klimatnödläge råder – det är dags att erkänna det och 

handla därefter 

Motion 10-2021 om klimatnödläget 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Regional utvecklingsdirektör  
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§ 108 

Motion 10-2021 om klimatnödläget  
Dnr 1156-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 

Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionen har som regionalt utvecklingsansvarig och ansvarig för god vård 

ett stort ansvar och stor rådighet över att Norrbotten och den egna verksam-

heten bidrar till att nå de globala målen. Enligt OECD är uppfyllandet av 

drygt 60 procent av delmålen i Agenda 2030 beroende av genomförandet på 

lokal och regional nivå.  

Region Norrbotten eftersträvar ett effektivt och långsiktigt hållbarhetsarbete 

som sträcker sig över samtliga prioriterade målområden. Ett allt för stort fo-

kus på ett särskilt område begränsar möjligheterna och resurserna att verka 

inom de andra. Det hållbarhetsarbete som påbörjats och vars strukturer kom-

mer sammanfattas i en hållbarhetsstrategi skapar förutsättningar för en lång-

siktigt och integrerat arbete inom samtliga delmål. 

Glenn Berggård (V) anför i en motion att regionen ska vidta kraftfulla åtgär-

der mot klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Motionären 

yrkar på: 

 Att Region Norrbotten erkänner det klimatnödläge som råder.  

 Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan in-

leds.  

 Att en koldioxidbudget tas fram för att utgöra grund för beslut om ut-

släppsbudget för Region Norrbottens egna verksamheter  

 Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla 

beslut i Region Norrbotten.  

 Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla 

Region Norrbottens nämnder, förvaltningar och helägda bolag.  

 Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad 

Region Norrbotten gör för att minska klimatutsläppen, samt  

 Att Region Norrbotten bjuder in till samverkan Norrbottens alla organi-

sationer, kommuner och företag för att tillsammans kunna ta nödvändiga 

steg i klimatomställningen. 

 

Christina Snell Lumio (V) anför i en motion ytterligare förslag inom samma 

område:  

 Att i likhet med FN:s klimatpanel IPCC och hundratals städer och länder 

världen över erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att det va-

rar tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. 
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 Att ta fram en handlingsplan som svarar mot klimatnödläget och redogör 

för de åtgärder som Region Norrbotten vidtagit eller planerar för att 

uppnå 1,5-graders-målet. 

 Att utveckla samarbete med andra regioner nationellt och internationellt 

för att stärka vår kompetens och optimera våra insatser. 

 Att Region Norrbotten årligen redovisar alla vidtagna åtgärder för att 

uppnå 1,5-gradersmålet, samt den kända eller uppskattade effekt som ar-

betet resulterat i. 

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 235 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Christina Snell Lumio (V) och Johannes Sundelin (S) föreslår bifalla mot-

ionen.  

Nils-Olov Lindfors (C) och Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla reg-

ionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Christina Snell Lumios för-

slag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 

Bakgrund 

Regionfullmäktige beslutade 17 juni 2020 om åtta Agenda 2030-mål där reg-

ionen är både drivande och utförare: 

 Ekonomisk dimension; Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 12 

Hållbar konsumtion och produktion  

 Social dimension; Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 4 God utbildning 

för alla, Mål 5 Jämställdhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen.  

 Miljömässig dimension; Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.  

 
Hållbarhetsmålen och dess delmål är integrerade och odelbara vilket innebär 

att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. För att uppnå ett mer hållbart 

samhälle krävs framgång inom alla områden.  

Nuläge 

På grund av pandemin och personella begränsningar har arbetet med att sam-

ordna och ta fram en struktur för regionens hållbarhetsarbete försenats. Detta 

arbete är därför nu ett prioriterat uppdrag med målsättning att en hållbarhets-

strategi ska tas fram under första kvartalet 2022. Hållbarhetsstrategin syftar 

till att skapa ett helhetsperspektiv på Region Norrbottens hållbarhetsarbete 

samt bidra till ett långsiktigt och integrerat arbete inom samtliga åtta målom-

råden. Bland annat kommer en handlingsplan/aktivitetsplan tas fram för 

varje prioriterat agendamål. De pågående och planerade insatserna ger en bra 

grund för regionens hållbarhetsarbete. 

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 235 
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Motion 16-2020 om Klimatnödläge råder – det är dags att erkänna det och 

handla därefter 

Motion 10-2021 om klimatnödläget 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 109 

Motion 1-2021 om nystart för 
folktandvården i Norrbotten  

Dnr 202-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionen instämmer i motionens mening att det finns stora utmaningar för 

tandvården i länet. Folktandvården har vidtagit flera åtgärder för att hantera 

de problem som finns kring kompetensförsörjning och jämlik tillgång till 

tandvård i hela länet. Regionen bedömer dock att det saknas underlag för att 

bygga upp den akademiska miljö som krävs för tandvårdsutbildning i länet. 

Sammanfattning 
Anders Öberg (S), Helena Öhlund (S), Johannes Sundelin (S) och Elisabeth 

Lindberg (S) föreslår i en motion till regionfullmäktige: 

1. att regionstyrelsen tar initiativ och beslutar om att ge tandvården ett upp-

drag att starta en utbildningsenhet som får möjlighet under en längre tid 

jobba med att utveckla folktandvårdens närvaro i Norrbotten och dess 

organisation 

2. att tandvården tar fram förslag och kontakt med tandläkarutbildningen 

för att starta en tandläkarutbildning på distans med start så snart som 

möjligt 

3. att regionledningen tar upp förslaget om en regionaliserad tandläkarut-

bildning i vårt samarbete inom Norra sjukvårdsregionförbundet. 

Regionen bedömer att det redan finns en funktion som motsvarar den före-

slagna utbildningsenheten samt att det saknas förutsättningar för de förslag 

om tandläkarutbildning som ges i motionen. 

Regionstyrelsen har 2021-0-14 § 180 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår återremittera ärendet.  

Linda Frohm (M), Anders Öberg (S), Johannes Sundelin (S) och Marianne 

Sandström (SD) stödjer Glenn Berggårds förslag om återremiss.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag om återremiss under proposit-

ion och finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Förslagen i motionen besvaras nedan i ordningsföljd. 
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1. Kompetensutveckling och introduktion är nyckelkomponenter för att be-

hålla och rekrytera medarbetare. Det motionen beskriver som en utbild-

ningsenhet finns redan idag inom verksamheten fast i annan form. Folk-

tandvården Norrbotten har de senaste åren arbetat fokuserat med att för-

bättra handledning och introduktion för nya tandläkare, både utlandsre-

kryterade och nyutexaminerade. Detta arbete har bland annat resulterat i 

introduktionsprogrammet ”HOS oss”. Programmet består av fyra sam-

mankomster med interna och externa föreläsare, totalt åtta dagar. Under 

pandemin genomförs programmet via distansöverbryggande teknik. In-

troduktionen fortsätter i den kliniska vardagen med stöd av chefer och 

erfarna kollegor som vägleder och svarar på frågor. En introdukt-

ionschecklista används för att säkerställa att alla moment gås igenom 

med varje ny medarbetare av utsedd handledare och chef.  

En enkät som nyligen skickades ut till nyrekryterade tandläkare visar på 

att det kollegiala stödet i vardagen är enormt viktigt för att få en bra start 

som kliniker. Att tidigt få möjlighet att lära känna kliniken, kollegor och 

patienter skapar trygghet. En utbildningsenhet där en ny behandlare ska 

handledas initialt har fördelar, men verksamheten har efter flera års erfa-

renhet av olika alternativ kommit fram till att den bästa handledningen 

ges inom det verksamhetsområde man ska vara verksam inom. Folktand-

vården använder även utbildningskonceptet ”Folktandvården Academy”. 

Det består av en årligt framtagen kurskatalog med ett internt kursutbud 

framtaget efter önskemål från ledning och medarbetare. Det motionen 

beskriver som en utbildningsenhet finns följaktligen redan idag, fast i 

något annat format.    

2. Regionen bedömer att de resurser som krävs för en distansutbildning för 

tandläkare i Norrbotten saknas. Med nuvarande läge är risken stor att det 

skulle leda till en betydande resurspåverkan på befintlig personal inom 

norrbottnisk tandvård. Bland annat därför att Umeå universitet som ut-

bildningsanordnare sannolikt skulle rekrytera personal till utbildningen 

från Folktandvården i Norrbotten. Verksamheten saknar nu många be-

handlare och detta skulle kunna innebära att ytterligare aktiva behand-

lare försvinner från det kliniska arbetet och går till akademin. Att bed-

riva en distansutbildning ställer höga krav på utbildningsanordnaren. 

Tandvårdens ledning bedömer inte att dessa möjligheter finns för de få 

platser som tandvården har behov av.  

Ett initiativ som verkar intressant är Region Jönköpings och Högskolan i 

Jönköpings förslag om att anordna ytterligare en tandläkarutbildning 

2023 i Sverige. Verksamheten har ställt sig positiva till förslaget. Det 

senaste i denna fråga är dock att Universitetskanslersämbetet bedömer 

att Jönköping University med partner i dagsläget inte har de förutsätt-

ningar som krävs för att ge tandläkarexamen.  

3. En regionaliserad tandläkarutbildning i Luleå förutsätter en akademisk 

miljö som kräver tid och stora resurser att bygga upp. För läkarutbild-

ningen fanns initialt ett antal disputerade och doktorander i regionen som 

kunde upprätthålla överbyggnaden mellan utbildning och forskning. 

Regionen har därtill satsat stora resurser under åren för att utöka denna 

miljö. För tandvården är utgångläget ett annat med fåtal disputerade och 

inga doktorander. Detta tar lång tid att förändra samt kräver betydande 

finansiering. Dessutom handlar det om få utbildningsplatser. Det går inte 

att jämföra med läkarutbildningen i dessa sammanhang då numerären 

tandläkare är så pass liten i Norrbotten.  
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En del av lösningen på den problematik som finns inom tandvården i 

Sverige ligger i förbättrade möjligheter till styrning av de samlade tand-

läkarresurserna i landet inklusive privata utövare. Exempelvis kan en 

privat tandläkare jobba efter eget uppdrag utan att en region kan styra 

tandläkarresursen dit där den bäst behövs utifrån epidemiologi osv. Det 

finns också en tonvikt på generella åtgärder som till exempel avgiftsfri 

tandvård till unga vuxna 20-23 år vilket leder till undanträngningseffek-

ter och minskar tandvårdens kapacitet att behandla individer utifrån be-

hov. Förslag till lagändringar på bland annat dessa områden ges i den 

statliga utredningen om jämlik tandhälsa (SOU 2021:8). 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-09-14 § 180 

Motion 1-2021 om nystart för folktandvården i Norrbotten 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Nära 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

HR-direktör 
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§ 110 

Motion 3-2021 om utökat antal 
utbildningsplatser och decentraliserad 

tandläkarutbildning 
Dnr 568-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar återremittera ärendet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Det är brist på tandläkare i folktandvården men regionen bedömer inte att 

förslaget om fler utbildningsplatser skulle ge önskad effekt. Istället bör åt-

gärder som kan ge förutsättningar för bättre resursanvändning inom tandvår-

den prioriteras på nationell nivå. När det gäller förlaget om decentraliserad 

tandläkarutbildning i Norrbotten bedömer regionen att det saknas underlag 

för att bygga upp den akademiska miljö som krävs för detta. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige: 

1. att ge regionstyrelsen i uppdrag att prioritera arbetet med att få till stånd 

fler utbildningsplatser på tandläkarutbildningar.  

2. att regionen ska verka för decentraliserad tandläkarutbildning med ut-

bildningsplatser förlagda till Norrbotten. 

Regionen bedömer att det finns åtgärder på nationella nivå som bör priorite-

ras före en utökning av utbildningsplatser samt att det saknas förutsättningar 

för de förslag om tandläkarutbildning som ges i motionen.  

Regionstyrelsen har 2021-09-14 § 181 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår återremittera ärendet.  

Linda Frohm (M) och Anders Öberg (S) stödjer Glenn Berggårds förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag om återremiss under proposit-

ion och finner att fullmäktig bifaller förslaget.  

Ärendet 
Förslagen i motionen besvaras nedan i ordningsföljd. 
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1. Generellt upplever tandvården utanför storstadsregionerna i Sverige en 

brist på personal. Samtidigt finns det idag fler behandlare i tandvården 

per invånare än för tio år sedan. Drygt 80 procent av landets sysselsatta 

personer med en tandvårdsutbildning är kliniskt verksamma inom tand-

vården, vilket är en hög siffra jämfört med andra yrkesgrupper. Även om 

antalet tandläkare är flest i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra 

Götaland och Skåne finns inte något tydligt mönster av lägre antal be-

handlare per invånare i glesbygdsregionerna. Det beror på att många 

tandläkare arbetar privat som företagare med ett helt egenutvecklat upp-

drag. 

Den statliga utredningen om jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) lyfter detta 

som en av sina stora iakttagelser. Utredningen konstaterar att det finns 

nog många tandläkare i Sverige men att de måste styras bättre. Ett exem-

pel är att en privat tandläkare kan jobba efter eget uppdrag utan att en 

region kan styra tandläkarresursen dit där den bäst behövs utifrån epide-

miologi osv. Utredningen pekar på att en del av lösningen på den proble-

matik som finns ligger i förbättrade möjligheter till styrning av de sam-

lade tandläkarresurserna i landet inklusive privata utövare. En annan 

fråga som lyfts är att behovsprincipen bör ges större vikt i tandvårdsla-

gen. Idag finns en tonvikt på generella åtgärder som till exempel avgifts-

fri tandvård till unga vuxna 20-23 år vilket leder till undanträngningsef-

fekter och minskar tandvårdens kapacitet att behandla individer utifrån 

behov. Förslag till lagändringar på bland annat dessa områden ges i ut-

redningen. Sammantaget anser regionen att det är denna typ av föränd-

ringar som bör prioriteras i första hand för att komma till rätta med re-

sursbristen inom tandvården. 

2. Idag saknas de resurser som krävs för en decentraliserad tandläkarutbild-

ning i Norrbotten. Det tar tid och stora resurser att bygga upp den akade-

miska miljö som en decentraliserad utbildning förutsätter. För läkarut-

bildningen fanns initialt ett antal disputerade och doktorander i regionen 

som kunde upprätthålla överbyggnaden mellan utbildning och forskning. 

Regionen har därtill satsat stora resurser under åren för att utöka denna 

miljö. För tandvården är utgångläget ett annat med fåtal disputerade och 

inga doktorander. Detta tar lång tid att förändra och kräver betydande 

finansiering. Dessutom handlar det om få utbildningsplatser. Det går inte 

att jämföra med läkarutbildningen i dessa sammanhang då numerären 

tandläkare är så pass liten i Norrbotten.  

Ett initiativ som verkar intressant är Region Jönköpings och Högskolan i 

Jönköpings förslag om att anordna ytterligare en tandläkarutbildning 

2023 i Sverige. Verksamheten har ställt sig positiva till förslaget. Det 

senaste i denna fråga är dock att Universitetskanslersämbetet bedömer 

att Jönköping University med partner i dagsläget inte har de förutsätt-

ningar som krävs för att ge tandläkarexamen.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor 

Regionstyrelsens protokoll 2021-0914 § 181 

Motion 3-2021 om utökat antal utbildningsplatser och decentraliserad tand-

läkarutbildning 
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Protokollsutdrag skickas till 

Divisionschef Nära 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

HR-direktör  
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§ 111  

Motion 6-2021 om utebliven vård på 
grund av höjda vårdavgifter och 

ändrade sjukreseersättningar  
Dnr 819-2021 

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Inom ramen för omställningsarbetet har en översyn av kostnader och intäkter 

genomförts vilket inneburit hårda prioriteringar. Ändringarna i nivåerna för 

kostnader för sjukresor har, förutom av ekonomiska skäl, skett för att stimu-

lera en förflyttning från resande med taxi till kollektiva transportmedel. 

Regionen har inte fått indikationer på att besök uteblivit på grund av de för-

ändrade avgifterna men ställer sig positiv till att följa upp effekterna av be-

slutet. 

Sammanfattning 
Linda Jonsson (V) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska besluta att ge 

regionstyrelsen i uppdrag att; 

 Följa upp hälsoeffekterna av den höjda vårdavgiften på medborgarnas be-

nägenhet att uppsöka vården. 

 Följa upp hälsoeffekterna av de ändrade resebestämmelserna. 

 Redovisa resultatet uppdelat för män respektive kvinnor och uppdelat på 

länets kommuner. 

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 236 föreslagit fullmäktige besluta att bif-

alla motionen. 

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

slår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Marianne Sandström (SD) föreslår avslå regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Marianne Sandströms för-

slag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 

Bakgrund 

Motionären inkom 2021-03-29 med en interpellation med samma innehåll 

(dnr 10-2021). Vid Regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-14 ansågs in-

terpellationen besvarad. 

Regionfullmäktige kunde konstatera att det fanns ett förändrat sökmönster i 

hela landet i början av pandemin då patienter undvek att uppsöka vården el-
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ler sökte senare även vid akuta tillstånd. Detta ledde till omfattande inform-

ationsinsatser och ett normaliserat sökmönster. Regionen har inte fått indi-

kationer på att förändrade egenavgifter lett till uteblivna vårdkontakter eller 

att patienter uteblivit. 

Förändringar i regelverket för avgifter 

Som en del av omställningsarbetet genomfördes 2018/2019 en omfattande 

genomlysning av avgifter som ledde till att Regionfullmäktige 2021-02-12 

(dnr 3098-2021) beslutade om förändrade avgifter i regelverket för avgifter.  

De beslutade förändringarna i egenavgifter var för vårdbesök i öppen- och 

specialistvård från 200 till 300 kronor och för besök på akutmottagning/jour-

central från 300 till 400 kr. För de patienter som har högkostnadsskydd sker 

ingen kostnadsökning. Det krävs idag 3,6 besök för att uppnå högkostnads-

skydd, mot 5,3 besök innan avgiftsändringen.  

 

Högkostnadsskyddet innebär att ingen behöver betala mer än 1 150 kronor i 

patientavgifter under en period på tolv månader för besök på mottagningar 

i en region eller mottagningar som har avtal med en region. 

Regionens beräknade kostnadsminskning gällande vårdbesök uppgick till 

11,2 mnkr med hänsyn taget till ökat antal frikortsbesök. 

Beslutade höjningar i egenavgiften var för sjukresor med taxi från 100 till 

200 kronor och högkostnadsskyddet för sjukresor från 1600 till 2400 kronor.  

För den enskilde patienten betyder det en ökad kostnad om maximalt 800 

kronor per år samtidigt som högkostnadsskyddet skulle komma att inträda ti-

digare och därmed komma fler tillgodo. 

Regionens beräknade kostnadssänkning uppgick till 4,5 mnkr. 

Region Norrbotten ligger efter beslutade avgiftsförändringar i nivå med riket 

gällande primärvårdsbesök och lägre än riket gällande specialistvård och bo-

kade digitala möten. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 236 

Motion 6-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och änd-

rade sjukreseersättningar 

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Ekonomidirektör 

Divisionschef Regionstöd 
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§ 112 

Motion 7-2021 om nationella 
minoriteters möjlighet att kommunicera 

på sitt eget språk 
Dnr 820-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.  

Reservationer 

Vänsterpartiets ledamöter och Bengt Westman (S) reserverar sig mot beslu-

tet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Ett proaktivt arbete i samverkan med länets minoriteter är en prioriterad 

fråga för Region Norrbotten och viktigt för länets utveckling och attraktivi-

tet. Region Norrbottens antagna handlingsplaner beaktar målsättningarna i 

gällande lagstiftning och säkerställer att minoriteterna involveras och ges 

möjlighet att påverka de frågor som berör dem.  

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att fullmäktige ger regionstyrelsen i 

uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för Region Norrbottens minoritetspoli-

tiska och minoritetsspråkliga arbete och att arbetet sker i samverkan med or-

ganisationer som företräder de olika nationella minoriteterna.  

Region Norrbotten har tagit fram en handlingsplan för 2020-2022 för arbetet 

med de nationella minoritetsspråken och de samiska språken. Handlingspla-

ner som innehåller mål och riktlinjer som årligen följs upp på centrala sam-

råden med minoriteterna. Två gånger per år håller Region Norrbotten cen-

trala samråd med organisationer och personer som företräder nationella mi-

noriteter och urfolket samerna.  

Regionstyrelsen har 2021-09-14 § 182 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) och Carina Strömbäck (S) föreslår bifalla motionen.  

Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Glenn Berggård (V) lyfter fram vikten av minoritetspolitiskt och – språkligt 

arbete och att Region Norrbotten, som förvaltningsmyndighet för finska, 

meänkieli och samiska, har ett särskilt ansvar för det. Språk är en viktig del 

av människors identitet och nationella språkliga minoriteter har alltid funnit i 
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Norrbotten. Bland annat säger lagen att de nationella minoritetsspråken ska 

skyddas och främjas och att den språkliga mångfalden ska värnas.  

Glenn Berggård föreslår regionfullmäktige att 

1. Ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för Region 

Norrbottens minoritetspolitiska och minoritetsspråkliga arbete 

2. Arbetet sker i samverkan med organisationer som företräder de olika 

nationella minoriteterna. 

Region Norrbottens arbete med nationella minoriteter och urfolk regleras av 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Lag 2009:724). Kopp-

lat till det har regionen tagit fram en handlingsplan för arbetet med nationella 

minoritetsspråk 2020-2022 samt en handlingsplan för arbetet med samiska 

2020-2022. Handlingsplanerna har tagits fram i nära dialog med representan-

ter för nationella minoriteter och samer. Handlingsplanerna innehåller mål 

och riktlinjer som följs upp årligen på centrala samråd inom ämnen som mi-

noriteternas rättigheter till information, kommunikation, skyltning i region-

ens lokaler, det strategiska arbetet med samisk hälsa samt strategiska kultur-

satsningar. Två exempel på där minoriteterna aktivt har deltagit i regionens 

utvecklingsarbete är arbetet med barns berättande i projektet Polarbibblo där 

styrgruppen representerar det samiska samhället och meänkieli språkområdet 

samt i arbetet med samisk hälsa där regionen arbetat nära företrädare för det 

samiska folket. Med anledning av den lagskärpning som kom till 2019 ge-

nomlyste region arbetet med mål- och riktlinjer och kom då fram till att det 

mötte lagens krav. 

Två gånger per år håller Region Norrbotten centrala samråd med organisat-

ioner och personer som företräder nationella minoriteter och urfolket sa-

merna. De centrala samråden är till för att de nationella minoriteterna ska få 

insyn i och möjlighet att påverka regionens arbete i de frågor som berör mi-

noriteterna. På samråden deltar regionråd, regiondirektör samt de avdel-

ningar på regionen som är berörda av samrådens arbete. Från minoriteterna 

och urfolket samer deltar representanter för civilsamhället, organisationer 

och organ men även medborgare som har ett intresse av att bidra till region-

ens arbete. Varje år utvärderar samråden huruvida regionen genomfört de ut-

vecklingsinsatser som planerats samt om man uppfyller de mål- och riktlin-

jer som är beslutade. Regionen har även samråd och dialog i sakfrågor på av-

delnings- och enhetsnivå samt samråd med unga nationella minoriteter.   

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-09-14 § 182 

Motion 7-2021 om nationella minoriteters möjlighet att kommunicera på sitt 

eget språk 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

 

Notering: 

Tomas Vedestig (SJVP) avbryter tjänstgöringen kl. 15:00 och ersätts av 

Alice Videkull (SJVP).  
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§ 113 

Motion 13-2021 om återinförande av 
miljöklassificerade upphandlingar  

Dnr 1213-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.  

Reservationer 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionen ställer krav på hållbarhet och miljö i upphandlingar. Samtliga upp-

handlingar som ligger inom identifierade riskområden omfattas av krav på 

hållbara leveranskedjor samt systematiskt miljöarbete. Dock mäktar inte 

Region Norrbotten med uppföljning av dessa krav helt på egen hand och då 

blir arbetet verkningslöst. Nuvarande arbetssätt är ett mer effektivt och mo-

dernt sätt att arbeta med riskbedömningar än tidigare. Samarbetet på nation-

ell nivå ger därför regionen betydande fördelar vid kravställning och uppfölj-

ning. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård, vänsterpartiets regiongrupp, yrkar att regionfullmäktige ska 

ge regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att miljöklassificerade upphand-

lingar återinförs. Regionen ställer krav på hållbarhet och miljö i upphand-

lingar, men arbetar idag på ett annat sätt än tidigare, ett sätt som bedöms ef-

fektivare. 

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 237 föreslagit fullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.  

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
Glenn Berggård refererar i sin motion till regionens miljöredovisning 2020 

där det framgår att miljöklassificerade upphandlingar infördes 2016, men att 

uppföljning av miljöklassificerade avtal och miljöklassificering av nya upp-

handlingsbehov inte längre genomförs då kompetens och resurser för detta 

saknas. Vänsterpartiet anser att det är otillfredsställande att uppföljningen av 

de miljöklassificerade avtalen har upphört och att inte längre görs miljöklas-

sificeringar av nya upphandlingsbehov. 

https://www.norrbotten.se/publika/lg/verk/Kansli/Lfu/2021/RF%20210414-15/Milj%c3%b6redovisning%202020-%20Bilaga.pdf
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Bakgrund 

Regionerna/landstingen i Sverige har länge arbetat med kravställning på 

miljö- och hållbarhet vid upphandling. Trots att regionerna upphandlat 

samma varor, tjänster och utrustning så har kravställningarna skiljt sig åt då 

varje region själv har beslutat vilka upphandlingar som ska omfattas av kra-

ven samt hur omfattande kraven ska vara. 

Förr riktades kraven mer specifikt till berörd leverantör medan upphandlande 

myndigheter nu har ett vidare ansvar för att ställa krav på hela leverantör-

skedjan, exempelvis från malmutvinning till ett kirurgiskt instrument på 

Sunderby sjukhus. Fokus har också förflyttats från miljö och socialt ansvars-

tagande genom specificerade och smala krav på exempelvis jämställdhet, 

jämlikhet och arbetsrättsliga förhållanden, till ett vidare perspektiv som inne-

fattar miljöpåverkan i hela kedjan och därmed också inkluderar stora vill-

korsområden så som barnrätt, människorätt, antikorruption etc. Denna strate-

giska förflyttning kräver djupare kunskap på flera olika nivåer, både vad gäl-

ler en omfattande kravställning vid upphandlingar likväl som i uppföljning 

av leverantörernas efterlevnad av ställda krav. Här är det inte enbart den di-

rekta leverantören som ska granskas utan hela kedjan av leverantörer. Revis-

ionerna görs således på olika nivåer beroende på identifierad risk.  

Nuvarande arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i upphandling 

Då varje region har relativt begränsade resurser för att arbeta med miljö- och 

hållbarhetsfrågor så har regionerna valt att samla resurserna till ett nationellt 

närverk som arbetar tillsammans, regionernas nationella kansli för hållbar 

upphandling. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av upphandlingschefer 

och miljöchefer. Regionerna ansvarar för det löpande uppföljningsarbetet 

med stöd från det nationella kansliet där det finns miljö- och hållbarhetsex-

perter. Arbetet i regionerna är uppdelat på åtta regionala samordnare samt 

kontaktpersoner för såväl miljöfrågor som för sociala frågor i samtliga reg-

ioner. Region Norrbotten tillhör grupp A tillsammans med Region Väster-

botten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen. Via nät-

verket går det också att få juridisk hjälp om det behövs. Verksamheten i nät-

verket finansieras av regionerna via en avgift baserad på befolkningsmängd.  

De olika regionala grupperna har fördelat åtta olika slags riskområden mel-

lan sig: läkemedel, livsmedel, instrument, handskar och op-artiklar, IT, tex-

tilier, sårvård och kompression samt medicinteknik. Det arbetas både med 

förbättrad kravställning inom de olika riskområdena, men också med upp-

följning på flera olika nivåer. Det nationella kansliet köper årligen in exper-

ter för fabriksrevisioner på plats i riskländer. Regionala grupperingar utför 

kontorsrevisioner av leverantörer och gör löpande uppföljningar. Varje grup-

pering följer också upp att regionerna själva ställer krav på hållbara leverans-

kedjor och systematiskt miljöarbete inom sina riskområden. Genom att sam-

verka och arbeta på detta sätt så skapas en mer heltäckande process och ett 

effektivt resursutnyttjande som samtliga regioner kan dra stor nytta av. Lan-

dets resurser samlas och bidrar till ett effektivt arbete, något som också Reg-

ion Norrbottens upphandlingsarbete gagnas av. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 237 

https://www.hållbarupphandling.se/om-oss
https://www.hållbarupphandling.se/om-oss
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Motion 13-2021 om återinförande av miljöklassificerade upphandlingar 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef, division Regionstöd  
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§ 114 

Interimistiskt samverkansavtal för 
försörjning av hjälpmedel och visst 

medicinskt förbrukningsmaterial  
Dnr 1347-2021  

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att ingå interimistiskt samverkansavtal avseende 

hjälpmedel och visst medicinskt förbrukningsmaterial med länets kommuner 

avseende hjälpmedel, i avvaktan på att en ny samverkanslösning beslutas 

och implementeras. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 

Från Marianne Sandström (SD): ”Sverigedemokraterna står bakom att ett in-

terimistiskt samverkansavtal avseende hjälpmedel och viss medicinskt för-

brukningsmaterial sluts med länets kommuner. Vi ställer oss dock inte 

bakom att avtalsperioden löper retroaktivt. Avtalsperioden ska gälla från att 

region och kommun undertecknat avtalet”.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Ett interimistiskt samverkansavtal är viktigt för regionens medborgare för att 

säkerställa en god och trygg kedja av hjälpmedel samt förskrivet materiel, 

under tiden som en gemensam samverkanslösning beslutas och implemente-

ras. 

Sammanfattning 
För att säkerställa en obruten kedja av leveranser gällande hjälpmedel och 

visst förbrukningsmateriel behöver Region Norrbotten teckna intermistiskt 

samverkansavtal med länets kommuner. Detta avtal tecknas i avvaktan på att 

ny samverkanslösning beslutas och implementeras. 

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 223 föreslagit fullmäktige besluta att ingå 

interimistiskt samverkansavtal avseende hjälpmedel och viss medicinskt för-

brukningsmaterial med länets kommuner avseende hjälpmedel, i avvaktan på 

att en ny samverkanslösning beslutas och implementeras. 

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

Marianne Sandström (SD) föreslår avslå regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Marianne Sandströms för-

slag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  
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Ärendet 
Nuvarande samverkansavtal, mellan Region Norrbotten och länets kommu-

ner i Norrbotten, gällande försörjning av hjälpmedel till personer med funkt-

ionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt förbruk-

ningsmaterial är sedan tidigare uppsagda av Region Norrbotten.  

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktions-

nedsättning löper fram till årsskiftet 2021/2022. Samverkansavtal för medi-

cinskt förbrukningsmaterial har löpt fram till och med 2021-09-28. 

Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets kommu-

ner och Region Norrbotten har tagits fram men inte beslutade. I avvaktan på 

politiskt ställningstagande och beslut om den nya organisatoriska lösningen 

behöver ett interimistiskt samverkansavtal beslutas för att bibehålla en obru-

ten vårdkedja inom dessa områden.  

Samtliga kommuner och Region Norrbotten har ingått avsiktsförklaring an-

gående intermistiskt samverkansavtal under september månad 2021. Det in-

termistiska samverkansavtalet omfattar: 

1. Hjälpmedelssamverkan avseende: 

 Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 

 Hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva funkt-

ionsnedsättningar 

 Hjälpmedelsprodukter enligt ovan som också används som utrustning, 

som en del i en behandling och pedagogiska hjälpmedel i kommunernas 

verksamheter. 

2. Samverkan avseende medicinskt förbrukningsmaterial för följande pro-

duktområden: 

 diabetesprodukter  

 nutritionsprodukter  

 inkontinensprodukter till 2022-05-20 samt  

 produktspecifikt förbrukningsmaterial till förskrivna hjälpmedel 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 223 

Interimsavtal hjälpmedel 

Bilaga 1 Grundabonnemang 

Bilaga 2 Hyra hjälpmedel 

Bilaga 3 Avrop av hjälpmedel 

Bilaga 4 Teknisk service av kommunen ägda hjälpmedel 

Bilaga 5 Prislista 

Bilaga 6 Definitioner 

Bilaga 7 Sidoavtal 

Bilaga 8 Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 

Bilaga 9 Prismodell 

Bilaga 10 Fullmakt 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Divisionschefer  
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§ 115 

Ägarbidrag till kommunalförbundet 
Svensk Luftambulans 2022  

Dnr 969-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att utöka regionens medlemsbidrag för år 2022 

till kommunalförbundet Svensk Luftambulans med 2,5 procent.  

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) har meddelat medlem-

marna att en grundförutsättning för att fortsätta bedriva verksamheten i den 

omfattning som görs i dagsläget är en uppräkning av ägarbidraget. Inför år 

2022 ses en nödvändig uppräkning om 2,5 procent, vilket för Region Norr-

botten motsvarar 939 tkr.  

Medel för utökat ägarbidrag är avsatt i förslag till Strategisk plan 2022-2024. 

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 228 föreslagit fullmäktige besluta att ut-

öka regionens medlemsbidrag för år 2022 till kommunalförbundet Svensk 

Luftambulans med 2,5 procent. 

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

styrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Region Norrbotten är medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 

(SLA) sedan 1 januari 2020. SLA ansvarar för och bedriver Region Norrbot-

tens ambulanshelikopterverksamhet från och med 1 juni 2021. SLA:s för-

bundsdirektion har 2021-06-11 beslutat att ansöka hos medlemmarna om att 

få räkna upp ägarbidraget och budget med 2,5 procent för 2022.  

I förslag till Strategisk plan 2022-2024 har medel avsatts för utökat ägarbi-

drag för SLA om 2,5 procent för 2022.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 228 

Protokoll från SLA:s förbundsdirektion 2021-06-11 

Tjänsteskrivelse om ägarbidrag SLA 2022 

Skrivelse om ägarbidrag till SLA 2022 

Protokollsutdrag skickas till: 

Stabschef 

Ekonomidirektör 
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Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 
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§ 116 

Medfinansiering till 
samordningsförbundet Södra 

Norrbotten   
Dnr 1280-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa regionens medfinansiering för år 

2022 med 1,625 mnkr.      

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Samordningsförbundet fyller en viktig funktion genom samordning av reha-

biliteringsinsatser och effektivare användning av resurser för att klara ge-

mensamma utmaningar såsom arbetslöshet, ohälsa och utanförskap. Samver-

kan inom samordningsförbundets verksamhet kan bidra till att fler kommer i 

arbete eller annan försörjning.  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten består av Luleå, Piteå, Älvsbyn och 

Boden kommuner. Förbundets styrelse har inför 2022 tagit fram ett förslag 

till plan för en utökad medfinansiering efter det att Boden kommun har till-

kommit juni 2021. Styrelsen har beslutat att äska 3, 250 mnkr från staten vil-

ket är en ökning med 30 procent jämfört med år 2021. Det innebär en utök-

ning av regionens andel med 375 tkr. Vidare förordar styrelsen en successiv 

ökning av förbundets medel under en period av sex år för att uppnå full 

finansiering och därmed högsta möjliga tilldelning av staten. En eventuell ut-

ökning av medfinansieringen för kommande verksamhetsår kommer att årli-

gen processas inom regionen.  

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 229 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa regionens medfinansiering för år 2022 med 1,625 mnkr.      

Ärendets behandling under sammanträdet 
Maria Holmquist (V), Anders Öberg (S) och Linda Frohm (M) föreslår bif-

alla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
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. Samverkande parter är Luleå, Piteå, Älvsbyn 

och Boden kommuner, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsför-

medlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel, 25 pro-

cent av Region Norrbotten och resterande 25 procent av kommunerna.  
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Utökad medfinansiering 2022  

Regeringen meddelar årligen storleken på den budget som avsätts för finan-

siell samordning genom samordningsförbunden. Försäkringskassan bidrar 

med statens andel, motsvarande hälften av de ekonomiska resurserna. Ef-

tersom Samordningsförbundet består av fyra kommuner från och med juni 

2021 kan statens tilldelning öka. Samordningsförbundet har möjlighet att få 

ca 5,0 mnkr i statliga medel under förutsättning att regionen och kommu-

nerna tillsammans bidrar med motsvarande belopp. Till och med år 2021 har 

Samordningsförbundet äskat endast 58 procent av det möjliga beloppet.    

Samordningsförbundets styrelse har inför 2022 tagit fram ett förslag till plan 

för en successivt utökad medfinansiering. För år 2022 har styrelsen beslutat 

att äska 3, 250 mnkr från staten vilket är en ökning med 30 procent jämfört 

med år 2021. Styrelsen förordar vidare en successiv ökning av förbundets 

medel under en period av sex år för att komma upp i full finansiering och 

därmed högsta möjliga tilldelning av staten. Syftet är att möjliggöra fler in-

satser riktat till målgruppen och underlätta långsiktigt finansierade samver-

kansinsatser i kommunerna. För Region Norrbotten innebär en utökad finan-

siering år 2022 att regionens andel ökar med 375,0 tkr till 1,625 mnkr.  

 

Medlemsrådet för Samordningsförbundet Södra Norrbotten har den 16 sep-

tember 2021 diskuterat förslaget till plan för utökad finansiering. Medlems-

samrådet var överens om betydelsen av det gemensamma samverkansarbetet 

för att klara de utmaningar som finns vad gäller arbetslöshet, ohälsa och ut-

anförskap. För att medlemmarna ska kunna ta ställning till en utökad finan-

siering behöver samverkansinsatserna utvärderas. Medlemssamrådet beslu-

tade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en modell för utvärdering samt att 

årligen kalla till medlemssamråd i april så att parterna får tid att processa be-

slut om finansiering av kommande verksamhetsår.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Ekonomidirektör 

Luleå kommun 

Piteå kommun 

Älvsbyn kommun 

Boden kommun 

Försäkringskassan i Norrbotten 

Arbetsförmedlingen, region nord 
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§ 117 

Förändring i regelverket för avgifter  
Dnr 1377-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. Höja högkostnadsskyddet för vård med 50 kronor till 1200 kronor. 

2. Höja avgiften för sluten vård med 10 kronor till 110 kronor. 

3. Förändringarna träder i kraft 2022-01-01. 

Reservationer 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Från Elisabeth Lindberg (S): ”Om det i regionfullmäktige skall göras jäm-

ställdhetsbedömningar skall detta göras seriöst. Slentrianmässigt formule-

ringar som det som finns i detta ärende tillför inget till ärendet. Ställningsta-

gandet i jämställdhetsbedömningen måste motiveras”. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ser positivt på att Region Norrbotten följer Sveriges Kom-

muner och Regioners (SKR:s) rekommendationer gällande förändrade avgif-

ter gällande högkostnadsskydd för vård och avgift för slutenvård. 

Sammanfattning 
Vid uppdateringar av det så kallade fribasbeloppet föreslår SKR landets reg-

ioner justeringar gällande avgifter från och med 2022-01-01. 

SKR föreslår att högkostnadsskyddet för vård höjs med 50 kronor till 1200 

kr och att avgiften för sluten vård höjs med 10 kronor per vårddag till 110 kr. 

Genomförd omvärldsbevakning visar att regionerna i landet följer SKRs re-

kommendationer och att absoluta majoriteten beslutat följa dem årligen så att 

beloppen följer utvecklingen av fribeloppet. 

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 226 föreslagit fullmäktige besluta att höja 

högkostnadsskyddet för vård med 50 kronor till 1200 kronor, att höja avgif-

ten för sluten vård med 10 kronor till 110 kronor samt att förändringarna trä-

der i kraft 2022-01-01.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår i första hand återremittera ärendet för att göra 

en rimlig bedömning av beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

och i andra hand avslå regionstyrelsens förslag.  

Christina Snell Lumio (V) stödjer Glenn Berggårds återremiss- och avslags-

förslag.  

Maria Holmquist (V) stödjer Glenn Berggårds återremissförslag.  

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår avslå Glenn Berggårds återremiss- och 

avslagsförslag.  

Elisabeth Lindberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag och lämnar en 

protokollsanteckning.  
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Carina Strömbäck (S) stödjer Elisabeth Lindbergs förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag om återremiss under proposit-

ion och finner att fullmäktige avslår förslaget.  

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds avslags-

förslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ärendet 
SKR har informerat om förestående höjning av högkostnadsskyddsbelopp 

för vårdavgifter till regionerna fr.o.m. den 1 januari 2022. 

Bakgrunden till dessa höjningar är att regeringen har fastställt vad som kallas 

för prisbasbeloppet till 48 300 kr för år 2022. De högkostnadsskydd som be-

rörs regleras i 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 5 § lagen om 

läkemedelsförmåner (2002:160). Högkostnadsskyddet för öppen vård m.m. 

höjs med 50 kr. Högkostnadsskyddet år 2022 uppgår till 1200 kr (2021: 1 

150 kr). 

Högkostnadsskyddet för sluten vård höjs med 10 kr. Högkostnadsskyddet år 

2022 uppgår till 110 kr (2021:100 kr).  

Region Norrbotten har stämt av med nationella nätverket för avgifter. Övriga 

regioner har föreslagit alternativt beslutat att följa SKRs rekommendationer. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer 

Hälso-och sjukvårdsdirektör 

Ekonomidirektör 
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§ 118 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 15:57 för att återuppta sammanträ-

det kommande dag kl. 09:00.  
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§ 119 

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

manträdet återupptaget kl. 09:00 den 24 november 2021. Sammanträdet ge-

nomförs i sessionssalen, Regionhuset i Luleå.  
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§ 120 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: 

 

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

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  

Niclas Sjöö Anna Scott 

Terese Falk Carolin  

Stig Nordqvist  

Martin Åström  

Tomas Vedestig  

Margareta Dahlén  

Sead Maglic  

Sören Sidér  

Berit Vesterlund Lena Hedman 

Anne Stridsman  

William Torikka  

Christer Bergdahl  

Nicklas Johansson  

 

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Anders Öberg  

Elisabeth Lindberg  

Johannes Sundelin  
Mashalla Mawlod Mohamed Helena Öhlund 

Lennart Åström  

Roland Nirlén  

Peter Sköld Bengt Westman 
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Ledamot Ersätter 

Ia Uvberg  

Erik Söderlund Daniel Persson 

Anita Gustavsson  

Jan Sydberg  

Eivor Olofsson  

Eivy Blomdahl Sven Holmqvist 

Carina Strömbäck  

Lennart Thörnlund  

Gerd Siverhall  

Lennart Holm  

Emmi-Lie Spegel Ann-Sofie Isaksson 

Birgitta Siljelöv  

Mats Abrahamsson Maivor Johansson 

Anders Burman  

Anna-Carin Aaro  

Ann Kristin Nilsson Thor Viklund 

 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Linda Frohm  

Anders Josefsson  

Monika Hedström  

Daniel Bergman Henrik Wikström 

Roland Nordin  

Birgit Meier Thunborg  

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Sanna Berggren Conny Sundkvist 

Elisabeth Bramfeldt  

Maria Holmquist  

Christina Snell-Lumio  

Erik Gräs Linda Jonsson 

 

Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Marianne Sandström  

Lage Hortlund  

Lars-Åke Vikström  

Per Göransson  

Susanne Ström  
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Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Nils-Olov Lindfors  

Sarah Karlsson  

Perarne Kerttu Kurt-Åke Andersson 

Majvor Sjölund  
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§ 121 

Interpellations- och frågedebatt 
 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 22-2021 om primärvården i Bo-

den (Lennart Åström, S) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 23-2021 om barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningar i Norrbotten (Carina Strömbäck, S) 

 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar interpellation 24-2021 om risker vid 

brand i ett litiumjonbatteri (Marianne Sandström, SD)  

 Linda Frohm (M) besvarar interpellation 25-2021 om förlossningsvården 

i Region Norrbotten (Maria Holmquist, V) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 26-2021 om Region 

Norrbottens engagemang i olika utbildningar som led i kompetensförsörj-

ningen (Glenn Berggård, V) 

 Linda Frohm (M) besvarar fråga 2-2021 om skolhälsosamtalens framtid 

(Glenn Berggård, V) 

 Linda Frohm (M) besvarar fråga 3-2021 om uteblivet statligt stöd för 

psykisk hälsa (Glenn Berggård, V) 

 

Notering:  

Anders Josefsson (M) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Marina Eriks-

son (M).   
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§ 122 

Revidering av regler för arvode och 
ersättning för förtroendevalda i Region 

Norrbotten   
Dnr 1194-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa revidering av regler för arvode och 

ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Ordföranden i fullmäktiges beredningar kräver såväl stort engagemang som 

inhämtning av kunskap kring de uppdrag fullmäktige ger beredningarna och 

bör ha rätt till sammanträdesarvode för motsvarande dagar som gäller för be-

redningarnas vice ordföranden.  

Vidare bör begreppet ”basarvode” ersättas med ”årsarvode” i 6 § i regelver-

ket, för att bättre harmonisera med reglerna i kommunallagen. 

Sammanfattning 
Uppdraget som ordförande i fullmäktiges beredningar kräver engagemang 

och är tidskrävande. Det bedöms därför vara rimligt att ordföranden i bered-

ningarna ska ha möjlighet att få sammanträdesarvode för samma antal dagar 

per år som de vice ordförandena har.  

Vidare bör begreppet ”basarvode” i 6 § i regelverket ersättas med ”årsar-

vode” för att bättre harmonisera med reglerna i kommunallagen. 

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 238 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa revidering av regler för arvode och ersättning för förtroendevalda i 

Region Norrbotten.  

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2021-04-14/15 § 27 att godkänna föreslagna 

ändringar i regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region 

Norrbotten. Enligt nuvarande regler får ordföranden i regionfullmäktiges be-

redningar 10 procent av årsarvodet och vice ordföranden får 4 procent av 

årsarvodet. Vice ordföranden i fullmäktiges beredningar kan få sammanträ-

desarvode för högst 27 dagar per år för arbete/aktiviteter inom beredningar-

nas uppdrag. Det innebär att ordföranden i beredningarna behandlas som öv-

riga ledamöter i beredningarna när det gäller rätt till sammanträdesarvode. 

Ledamöter i beredningarna kan få sammanträdesarvode för högst 17 dagar 

per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag.  

Uppdraget som ordförande i fullmäktiges beredningar kräver engagemang 

och är tidskrävande. Det bedöms därför vara rimligt att ordföranden i bered-

ningarna ska ha möjlighet att få sammanträdesarvode för samma antal dagar 

per år som de vice ordförandena har.  

Vidare bör begreppet ”basarvode” i 6 § i regelverket ersättas med ”årsar-

vode” för att bättre harmonisera med reglerna i kommunallagen. Förtroende-
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valda som får årsarvode men som inte fullgör ett uppdrag på heltid eller be-

tydande del av heltid har rätt till sammanträdesarvode och ersättning för för-

lorad arbetsinkomst utöver årsarvodet.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 238 

Förslag till revidering av regler för arvode och ersättning till förtroendevalda 

i Region Norrbotten 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Divisionschef Regionstöd 

Stabschef 
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§ 123 

Regler för partistöd 2022   
Dnr 1378-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa regler för partistöd 2022.  

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 14-15 april 2021, har uppdaterats med uppräkning av partistödet en-

ligt förändringar i konsumentprisindex.  

Regionstyrelsen har 2021-11-17 § 239 föreslagit fullmäktige besluta att fast-

ställa regler för partistöd 2022.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll 2021-11-17 § 239 

Regler för partistöd 2022 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 

Stabschef 
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§ 124 
 

Övriga val  

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valutskottets förslag.  

Ärendet 
Valutskottet har 2021-11-24 föreslagit nedan angivna personer att utses till 

respektive uppdrag: 

 

Valet avser Tjänstgörings- 
Period 

Förslag 

Nämndeman i förvaltningsrätten 
Efter Malin Markström (SJVP) 

211124–231231 Simon Fahlman 
Kristallvägen 30 A 
961 46 Boden 

   

Ersättare i sjukvårdsberedningen 
Efter Malin Markström (SJVP) 

211124–221031 Terese Falk Carolin 

Saxvägen 5 

961 42 Boden 
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§ 125 

Sammanträdet avslutas 
Regionfullmäktiges ordförande förklarar sammanträdet avslutat kl. 11:57. 
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Svar på interpellation 22-2021 om primärvården i 
Boden (Lennart Åström, S)  

Lennart Åström (S) frågar mig om: 

1. Hur tänker regionens ledning i frågan primärvård i Boden på lite längre 

sikt? 

2. Hur långt har man hunnit i arbetet med att lösa problemet, eller när sätts 

spaden i jorden? 

Svar av Linda Frohm (M):  

1. Regionledningen anser att den bästa lösningen för primärvården i Boden 

är att ha tre regiondrivna hälsocentraler. Det skapar bättre förutsättningar 

för god tillgänglighet, bra arbetsmiljö och fungerande kompetensförsörj-

ning. Den sammanslagning av Erikslunds och Björknäs hälsocentraler 

som beslutades om under föregående majoritetsstyre har inte fungerat 

tillfredsställande. 

2. Regionledningens avsikt är att en ny hälsocentral i Boden ska öppna un-

der nästa år, tidigast vid halvårsskiftet. Förberedelsearbete för detta har 

påbörjats och underlag för beslut kommer tas upp i regionstyrelsen vid 

lämpligt tillfälle. 
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Svar på interpellation 23-2021 om barn- och 
ungdomspsykiatriska mottagningar i Norrbotten 

(Carina Strömbäck, S)   
 

Carina Strömbäck Socialdemokraterna frågar mig: 

1. Tycker inte du att behövande barn och ungdomar ska ha nära till Barn- 

och ungdomspsykiatrin i Norrbotten? 

2. Vilka fler BUP-mottagningar planerar du att stänga ner? 

3. Finns det ytterligare BUP-mottagningar som redan stängts ner i smyg? 

4. Av vilken anledning väljer du att spara på barn och ungdomar som är i 

behov av BUP i Norrbotten? 

5. På vilket sätt ser du att minskning av BUP-mottagningar i Norrbotten 

hjälper de barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa i Norrbotten? 

Svar av Kenneth Backgård 

1. Inom Region Norrbotten har vi öppenvårdsmottagningar i Gällivare, Ka-

lix, Luleå/Boden och Piteå. Dessa fyra orter har närliggande kommuner i 

sitt upptagningsområden. BUP erbjuder dessutom vårdinsatser med hjälp 

av digital teknik, exempelvis föräldrautbildningar och återbesök. Region 

Norrbotten arbetar aktivt med ökad digitalisering för att kunna erbjuda 

jämlik vård till hela länet. Vi har goda erfarenheter av att använda di-

stansteknik i det kliniska arbetet. Barn/ungdomar, föräldrar, och medar-

betare har uppgett att det varit positivt för att minska resandet och ändå 

kunna bibehålla vårdkontakter. Det innebär dock inte att alla vårdkon-

takter kan ske digitalt. Det finns besök som behöver prioriteras till fy-

siska besök och vi strävar efter att kunna erbjuda det på bästa sätt.  

2. Inget beslut har fattats om att stänga någon BUP-mottagning i länet och 

det finns heller inga planer på att göra så. Mottagningen i Boden finns 

kvar och arbete med att se över vilken verksamhet som kan erbjudas un-

der 2022 pågår.  

3. Ingen BUP mottagning i länet har stängts. BUP i Luleå/Boden erbjuder 

öppenvård till barn och ungdomar i Luleå och Boden kommun. Under de 

senaste sex åren har mottagningen haft sin huvudsakliga verksamhet i 

Luleå. Boden-mottagningen har varit bemannad cirka två dagar i veckan. 

Under hösten var verksamheten tvungen att göra prioriteringar både uti-

från ökat antal patienter och bemanningssituation varför fysiska besök 

på BUP i Boden pausades under augusti-december 2021. Satsningen på 

digitala kontaktvägar möjliggjorde samtidigt fler besökstider inom verk-

samheten och att köerna för första besök kunde kortas från 8 till 2-3 

veckor.  

4. Satsningar på barn och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område 

inom Region Norrbotten. För nationella medel genomförs en lång rad ut-

vecklingsarbeten. Exempelvis kan nämnas satsningar på att förbättra och 

snabba på processen för neuropsykiatriska utredningar och samarbetet 

kring unga med samsjuklighet gällande missbruk och psykisk ohälsa. 

5. Ingen minskning av BUP-mottagningar i Norrbotten är beslutad. 
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Svar på interpellation 24-2021 om risker vid brand i 
ett litiumjonbatteri (Marianne Sandström, Susanne 

Ström, Lars-Olov Vikström, Lage Hortlund SD)  
Litiumjonbatterier blir allt mer vanligt och används ofta i elbilar. I samband 

med olyckor finns risken att batterierna fattar eld eller avger den giftiga ga-

sen väteflorid. 

Gasen kan ge luftvägsproblem, muskelkramper och rytmrubbningar i hjärtat, 

samt organsvikt. Kemikalierna är mycket frätande och har vid tillfällen 

trängt igenom skyddsdräkter på mindre än en minut. Således finns risker 

både vid inandning och hudkontakt. 

Kunskaperna om riskerna bedöms generellt vara ganska låg, då litiumjonbat-

terier är en relativt ny företeelse.  

Marianne Sandström, Sverigedemokraterna frågar mig: 

 Är regionens personal inom akutvården medvetna om detta? 

 Finns Hexaflourine, som är en unik vätska som kan rädda liv, på akut-

mottagningar och ambulanser? 

 Är personalen medvetna om vilka saneringskrav som finns på såväl pati-

ent, personal, persedlar samt lokaler, om en individ som exponerats av 

väteflorid vid en batteribrand där källan varit ett litiumjonbatteri anländer 

till akuten? 

Svar av Nils-Olov Lindfors (C):  

1. Samverkansutbildning tillsammans med räddningstjänsten har genom-

förts inom ambulanssjukvården i Luleå och Boden, i syfte att öka med-

vetandet om riskerna. Det är i första hand ambulanssjukvården som ris-

kerar att komma i direktkontakt med ämnet. När patienten anländer akut-

mottagningen på respektive sjukhus så är denne grovsanerad och ris-

kerna mindre. Det planeras för att hela akutsjukvården i länet ska få ut-

bildning för att öka kunskaperna kring risker och hantering. 

2. Hexaflourine finns inte tillgängligt på alla platser i länet för närvarande, 

men ett arbete pågår med att säkerställa tillgång. Utredning pågår kring 

hanteringen av Hexaflourine för att säkerställa bland annat hållbarheten. 

3.  Det är räddningstjänsten som ansvarar för grovsanering av utsatta pati-

enter, personal och persedlar. Detta sker direkt ute på olycksplatsen. På 

samtliga akutmottagningar i länet finns rutiner och utrustning för hur 

regionens personal ska slutsanera utsatta personer och persedlar. Det 

finns även särskilt utsedda saneringsutrymmen där åtgärderna genom-

förs. 
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Svar på interpellation 25-2021 om 
förlossningsvården i Region Norrbotten (Maria 

Holmquist, V)  
Maria Holmquist (V) frågar mig om: 

1. Hur ser situationen ut för förlossningsvården i Regionen? 

2. Hur många förlossningar har skett under 2019 respektive 2020 vid re-

spektive förlossningsenhet? 

3. Hur många förlossningar 2019 respektive 2020 har krävt neonatalvård 

vid respektive förlossningsenhet? 

4. Är respektive förlossningsenhet tillräckligt bemannad av fast anställd 

personal, speciellt barnmorskor? 

5. Hur kommer det sig att patienthotellets BB-avdelning inte är öppet och 

bemannat med barnmorska veckans alla dagar? 

6. Kommer vi att kunna behålla kompetent personal i de olika kompetens-

områdena som behövs inom förlossningsvården i regionen? 

7. Riskerar vi en situation liknande den i södra Sverige? 

8. På vilket sätt arbetar regionen när det gäller att försäkra sig om framtida 

långsiktig kompetensförsörjning inom alla kompetensområden inom för-

lossningsvården? 

Svar av Linda Frohm (M):  

1. Hur ser situationen ut för förlossningsvården i regionen? 

Förlossningsvården har under de senaste åren genomgått en generations-

växling där många erfarna kollegor både inom läkargruppen, barnmors-

kegruppen och undersköterskegruppen har gått i pension. Detta har på-

verkat arbetsmiljön på kliniken, där ett fåtal erfarna kollegor får ta ett 

stort ansvar i att koordinera arbetet på förlossningen samt trygga nya 

mindre erfarna kollegor i sina nya roller som barnmorskor, läkare och 

undersköterskor.  

En barnmorska som gått i pension kan inte rakt av ersättas av en nyutex-

aminerad barnmorska utan det krävs lång inskolning och några års själv-

ständigt arbete på förlossningen innan tillräcklig kompetens uppnås. 

Detsamma gäller även läkargruppen, där många nya ST-läkare blir ett 

tillskott i bemanningen men det tar många år innan de kan ta självstän-

diga jourer och arbeta mer självständigt. Det blir en högre belastning på 

de mer erfarna kollegorna som dessutom får bära en hög jourbörda uti-

från att de nya kollegorna inte ännu kan ta dessa självständigt. 

I januari 2020 kom nya rekommendationer gällande igångsättning av 

förlossning under graviditetsvecka 41. Tidigare var rekommendationen 

att graviditeten skulle kontrolleras vid graviditetsvecka 42. Att tidigare-

lägga igångsättning av förlossning en vecka har fått stora konsekvenser 

på vårdtyngden på förlossningen. Igångsättning tar generellt sett längre 

tid och fler vårdkontakter vilket belastar personalen. 

 

2. Hur många förlossningar har skett under 2019 respektive 2020 vid re-

spektive förlossningsenhet? 

Gällivare: 

2019: 485 st. 
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2020: 468 st.  

Sunderbyn: 

2019: 1915 st. 

2020: 1801 st. 

 

3. Hur många förlossningar 2019 respektive 2020 har krävt neonatalvård 

vid respektive förlossningsenhet? 

Antalet barn under 6 månaders ålder som krävt neonatalvård var enligt 

följande: 

Gällivare: 

2019: 43 barn 

2020: 37 barn 

Sunderbyn: 

2019: 268 barn 

2020: 255 barn 

 

4. Är respektive förlossningsenhet tillräckligt bemannad av fast anställd 

personal, speciellt barnmorskor? 

Nej, idag saknas 8 av 16 tillsvidareanställda barnmorskor på kliniken i 

Gällivare. På kliniken i Sunderbyn saknas från mitten av januari 8 barn-

morskor.  

 

5. Hur kommer det sig att patienthotellets BB-avdelning inte är öppet och 

bemannat med barnmorska veckans alla dagar?  

Regionen har inte möjlighet att bemanna hotellet med barnmorska annat 

än vardagar. Att bemanna hotellet även under helger skulle kräva utökad 

bemanning.  

 

6. Kommer vi att kunna behålla kompetent personal i de olika kompetens-

områdena som behövs inom förlossningsvården i regionen?     

Förlossningsvården arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Bland an-

nat genom att vara i framkant vad gäller forskning och utveckling.  

 

7. Riskerar vi en situation liknande den i södra Sverige? 

Det är svårt att förutsäga men det finns en god vilja inom samtliga yrkes-

kategorier att hitta hållbara lösningar på den ansträngda situationen.  

 

8. På vilket sätt arbetar regionen när det gäller att försäkra sig om framtida 

långsiktig kompetensförsörjning inom alla kompetensområden inom för-

lossningsvården? 

Förlossningen arbetar med kompetensförsörjningsplaner inom varje yr-

keskategori på kliniken. Regionen betalar vidareutbildning till barn-

morska och har sedan 2017 betalt utbildningsbidrag för 22 barnmorskor. 
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Svar på interpellation 26-2021 om Region 
Norrbottens engagemang i olika utbildningar som 
led i kompetensförsörjningen (Glenn Berggård, V)  

Glenn Berggård, Vänsterpartiets regiongrupp frågar mig: 

Vilket engagemang och avdelade resurser i form av personal och pengar an-

vänder Region Norrbotten i bland annat: 

1. Den decentraliserade läkarutbildningen 

2. Sjuksköterskeutbildningarna i länet (grundutbildning respektive specia-

listutbildningarna) 

3. Utbildningar på gymnasienivå som vårdcollage och vård- & omsorgsut-

bildningarna i länets kommuner 

4. Medicinska sekreterarutbildning 

5. Biomedicinska analytikerutbildning 

6. Tandläkarutbildning 

7. Tandhygienistutbildning 

8. Tandsköterskeutbildning 

Svar av Kenneth Backgård 

1. Den decentraliserade läkarutbildningen (benämns numera LP4U, lä-

karutbildning på fyra utbildningsorter). Region Norrbotten satsar 12,4 

mkr per år på denna utbildning. Detta täcker bl a kostnad för utbild-

ningslokaler, arvoden till universitetslektorer, universitetsadjunkter inom 

allmänmedicin samt kostnader för läkarstudenterna som regionen står för 

(t ex flyttbidrag, busskort, utbildningsmaterial). Personellt avsätter reg-

ionen ca 0,2 tjänst av heltid för att hantera det ansvar regionen enligt av-

talet har för detta åtagande. Regionen har också en årlig intäkt på drygt 5 

mkr från Umeå universitet i (statens driftsbidrag till de universitet som 

utbildar läkare). Dessa medel går oavkortat till de verksamheter som ut-

bildar för att täcka kostnader för handledning m m. 

2. Sjuksköterskeutbildningarna i länet (grundutbildning respektive 

specialistutbildningar): Regionens kostnad för dessa utbildningar upp-

går till totalt 1,8 mkr. I denna kostnad ingår administrativ personal (1,4 

mkr för 1,5 tjänst) för att handlägga den verksamhetsförlagda utbild-

ningen (VFU). Region Norrbotten har ca 2 000 VFU-placeringar per år 

att hantera. Utöver personalkostnad för handläggning ingår boendekost-

nader för sjuksköterskestudenter som behöver göra sin VFU utom pend-

lingsavstånd (80 km) från studieorten, denna kostnad uppgår till ca 400 

tkr per år. Även kostnaden för basårsprogrammet för nya sjuksköterskor 

ingår i denna totalkostnad. Verksamheternas kostnader för handledaror-

ganisationen, t ex att tillhandahålla adjungerade kliniska adjunkter och 

handledare, täcks av den ersättning som regionen enligt avtal erhåller 

från universitetet för VFU.  
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3. Utbildningar på gymnasienivå som vård- och omsorgscollege (VoC) 

samt vård- och omsorgsutbildningarna i länets kommuner: Region-

ens enda kostnad för denna utbildning består av den administrativa re-

surs som också handlägger sjuksköterskeutbildningarna och är inräknad 

där (för Boden-Luleå-området, i övriga kommuner handläggs detta av 

berört sjukhus). Verksamheten gällande vård- och omsorgscollege är 

inte enhetlig eftersom det endast är hälften av länets kommuner valt att 

ingå.  

4. Medicinsk sekreterarutbildning: Utbildningen är en YH-utbildning, sk 

yrkeshögskoleutbildning, där Region Norrbotten stödjer utbildningsan-

ordnarens ansökan (i detta fall Lernia), om att få anordna utbildningen. 

Regionen avsätter cirka 0,1 tjänst av heltid för att handlägga praktikplat-

ser för dessa studenter. I övrigt kan mindre kostnader uppstå för reg-

ionen i form av t ex iordningställande av arbetsplatser för studenterna. 

5. Biomedicinsk analytikerutbildning: Utbildningen ges av Umeå univer-

sitet). Regionen bekostar cirka 0,1 tjänst av heltid för handläggning av 

verksamhetsförlagd utbildning. För att locka studenter att göra sin prak-

tik i Norrbotten erbjuder regionen fritt boende och fria resor för studen-

terna som väljer VFU-placering i Norrbotten (antalet varierar men kost-

naden uppgår till max 20 tkr/år). 

6. Tandläkarutbildning: Regionen avsätter varken personella eller ekono-

miska resurser då nuvarande tandläkarutbildningar ej har extern VFU, 

det vill säga allt praktiskt lärande sker på universitetet.  

7. Tandhygienistutbildning: De personella resurserna som regionen avsät-

ter är mycket begränsade då det endast handlar om att förmedla några få 

(2-3 st) VFU-platser årligen. Regionens kostnader avser intern VFU som 

görs inom Folktandvården Västerbottens utbildningstandvård för tandhy-

gienistprogrammet i Umeå. Kostnaden utgörs av personalkostnader, lo-

kaler, utrustning och material. Totalkostnaden fördelas mellan de fyra 

norra regionerna och fördelas efter befolkningsmängd vilket för Region 

Norrbottens del uppgår till 446 tkr för 2021. Regionen ersätts av Umeå 

Universitet med 1619 kronor för varje påbörjad VFU-vecka som en stu-

dent har handledning. Den externa VFU:n görs på olika Folktandvårds-

kliniker i de fyra norra regionerna. 

8. Tandsköterskeutbildning: Måttliga personella resurser avsätts för tand-

sköterskeutbildningen och består framförallt av praktisk handledning på 

klinikerna, vilket är en del av överenskommelsen med Luleå Kommun 

för att bedriva tandsköterskeutbildningen. Till detta tillkommer region-

ens deltagande (en HR-partner, en tandsköterska, en tandläkare och en 

enhetschef för tandvård) i ledningsgruppen för den aktuella YH-utbild-

ningen, studiebesök samt i några få fall föreläsningsinsatser till studen-

ter.  
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Svar på fråga 2-2021 om skolhälsosamtalens 
framtid (Glenn Berggård, V)  

Region Norrbotten och Norrbottens kommuner har haft ett mångårigt samar-

bete inom området barn och ungas hälsa där hälsosamtalen i skolan utgjort 

en betydelsefull källa till kunskap om hälsoläget. 

Nu framgår det att Region Norrbotten inte avser förlänga avtalet med kom-

munerna eller med befintlig konsult för att kunna genomföra hälsosamtal i 

skolan. 

Inom vuxenområdet har Region Norrbotten tydligt deklarerat att hälsosamta-

len utgör en viktig evidensbaserad del i folkhälsoarbetet, tidig upptäckt av 

ohälsa och primärprevention. 

Rimligtvis utgör hälsosamtalen i skolan samma viktiga grund för hälsoarbe-

tet, tidig upptäckt av ohälsa och primärprevention bland barn och unga.  

Min fråga till Regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård blir därför: 

Tycker du att det är ok att Region Norrbotten inte fortsätter stödja häl-

sosamtalen i skolan i länets kommuner? 

 

Glenn Berggård 

Vänsterpartiets regiongrupp 

 

Svar av Linda Frohm: 

 Enligt § 27 skollagen ska skolhuvudmannen erbjuda eleven hälsosamtal 

tre gånger under skoltiden. I Norrbotten i fsk, åk 4, åk 7, år 1 gym.  

 Samtalet genomförs av skolhuvudmannens elevhälsa/skolsköterska.  

 Region Norrbotten har frivilligt tillhandahållit en teknisk plattform för att 

registrera svaren.  

 Regionen har också samordnat elevhälsosamtalet, bistått med utbildning 

och sakkunniga samt lagt ner mycket tid på att hantera data och skriva 

rapport utan ersättning från kommunerna.  

 Den tekniska plattformen ägs och förvaltas av ett externt it-företag som är 

upphandlat av Regionen. Det avtalet löper ut 2022-12-31. Avtalet är för-

längt en gång och kan inte förlängas ytterligare.  

 Regionen har därför sagt upp avtalet med skolhuvudmännen 13 sept 2021 

(eftersom vi där utlovar att tillhandahålla en teknisk plattform) för att helt 

upphöra med tjänsten i samband med skolstart 13 sept 2022.  

 I samband med att Regionens avtal med it-leverantören löper ut har kom-

munerna möjlighet att upphandla systemstöd för att registrera enkäterna 

via sitt egna journalsystem.  

 Att kommunerna registrerar svar via det egna journalsystemet och utifrån 

det bygger samverkan med Regionen är en vanlig trend/lösning i övriga 

landet idag.  

 Regionen vill fortsatt samverka kring analys av data och kunna använda 

utfallet/resultaten i vår uppföljning och utveckling. Detta ska då ske i 

samverkan med kommunerna. 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Svar på fråga 3-2021 om uteblivet statligt stöd för 
psykisk hälsa (Glenn Berggård, V)  

Glenn Berggård (V) frågar mig om jag tycker det är ok att Region Norrbot-

ten har en beslutsordning som omöjliggör länssamverkan och som dessutom 

gör att länet går miste om åtskilliga miljoner i statligt stöd. 

 

Svar av Linda Frohm (M): 

Det är sant att vi inte kommer att hinna använda alla medel som erhållits 

inom ramen för de nationella överenskommelserna. Generella bidrag är att 

föredra istället för riktade, särskilt under en pågående pandemi, då de leder 

till en enklare beslutsgång och administration.  

Oavsett detta kommer en genomgång av beslutsgången att ske inför fördel-

ningen av nästa års nationella medel. Beslut om fördelning av medel har ta-

gits eftersom och gemensam handlingsplan med länets kommuner har upp-

rättats på området psykisk hälsa. 

Vi utgår från att arbetet fortsätter under resterande del av 2021 och intensi-

fieras under 2022, bland annat för att det är oerhört viktigt med arbetet med 

suicidprevention. 

 


