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Verksamhetsplan och budget 2022 för 
Norra sjukvårdsregionförbundet  
Dnr 432-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna verksamhetsplan för 2022-2024 för Norra sjukvårdsregion-

förbundet. 

2. Godkänna budget för 2022 för Norra sjukvårdsregionförbundet. 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har den 17 mars 

2022 beslutat om verksamhetsplan och budget för perioden 2022-2024. Reg-

ion Norrbottens medlemsbidrag till förbundet uppgår till 9 282 tkr för år 

2022, vilket är något högre än föregående år. Handlingarna har överlämnats 

för godkännande till medlemsregionerna.  

Ärendet 
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) utgör samverkansorgan för de fyra 

regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region 

Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet har 

till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen 

inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. I förbundets uppdrag 

ingår bland annat att utforma avtal om riks- och regionsjukvård, ta fram be-

hovsunderlag och avtal för utbildnings- och praktikplatser, bistå i arbetet 

med att utveckla kunskapsstyrningen, utöva verksamhetsansvar för Region-

alt Cancercentrum (RCC Norr), bidra till ökad samverkan på folkhälsoområ-

det samt utveckling av god och nära vård. Verksamheten finansieras genom 

bidrag från de fyra regionerna i relation till befolkningsmängd samt via 

statsbidrag.  

Förbundsdirektionen för NRF beslutade vid sitt sammanträde den 8 de-

cember 2021 om verksamhetsplan och budget för 2022-2024. Vid denna 

tidpunkt var beslut om tilldelning av statsbidrag för vissa områden ännu 

inte fattade. Sedan dess har regeringen och Sveriges kommuner och reg-

ioner (SKR) beslutat om tilldelning för samtliga områden och därför har 

en reviderad plan och budget för NRF tagits fram. Reviderad verksam-

hetsplan och budget för 2022-2024 fastställdes vid förbundsdirektionens 

sammanträde den 17 mars 2022. NRF har budgeterat för nollresultat under 

åren 2022-2024. Medlemmarnas bidrag till förbundet räknas årligen upp 

med landstingsprisindex exklusive läkemedel vilket innebär en kostnads-

ökning av regionernas finansiering med 2,7 procent för 2022. Region 

Norrbottens medlemsbidrag till NRF för år 2022 uppgår till 9 282 tkr. Före-

gående år uppgick medlemsbidraget till 8 513 tkr.  
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Verksamhetsplan och budgetramar för åren 2022-2024 för Norra sjukvårds-

regionförbundet 

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Ekonomidirektör 
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