ÄRENDE TILL
Regionstyrelsen

SAMMANTRÄDESDATUM
2017-05-03

Motion 1-2017 om blodgivning på
betald arbetstid (SD
Dnr 885-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:


Motionen anses besvarad

Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår att alla anställda ska ges möjlighet att lämna
blod på betald arbetstid samt att personalen ska informeras om möjligheten.
Region Norrbotten har sedan drygt 15 år tillbaka infört detta och informerar
om rutinerna via regionens intranät.

Ärendet
Sedan drygt 15 år tillbaka har medarbetare inom Region Norrbotten möjlighet att lämna blod på arbetstid. Motivet till införandet är detsamma som
motionären framhåller - samhällsnyttan och möjligheten att rädda liv. Verksamhetens behov av tillgång till blod för att kunna utföra sitt uppdrag är ett
annat viktigt skäl.
Reglerna kring blodgivning på arbetstid anger att detta ska ske på närmaste
blodgivningscentral och efter överenskommelse med närmaste chef. Tidpunkten för att lämna blod ska anpassas till verksamheten på den enhet som
medarbetaren tillhör. Det är alltså verksamhetens behov som i första hand
avgör ledigheten är möjlig och det är närmaste chef som beslutar om ledigheten.
Information om möjligheten finns tillgänglig på regionens intranät. Vid de
tillfällen verksamheten har extra behov av blod lyfts informationen fram som
nyhet på intranätet för att detta ska uppmärksammas.

Beslutsunderlag:
Motion nr: 1-2017
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§207

Finansplan 2018-2020
Dnr 3957-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att anta finansplan 2018-2020.
Jens Sundström (L), Mattias Karlsson (M), Kenneth Backgård (NS) och
Nils-Olov Lindfors (C) reserverar sig mot beslutet

Yttrande till beslutsförslaget
De utmaningar som kommunsektorn står inför är de största på 50 år. Sverige
får allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i
samma takt. För Norrbottens del bedöms även att de i arbetsför ålder minskar om inte befolkningsstrukturen på sikt förändras. Region Norrbotten ställer sig positivt till att regeringen föreslår ökade generella statsbidrag. Det
innebär mer långsiktiga planeringsförutsättningar och mindre administration.

Sammanfattning
De regelförändringar som förslås i budgetpropositionen kommer regionstyrelsen att hantera vid styrelsen i december.

Ärendet
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen
innehåller vision, verksamhetsidé, framtidsutmaningar, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med framgångsfaktorer. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.
I november antar fullmäktige en finansplan som innehåller uppdatering av de
ekonomiska förutsättningarna. Förutsättningarna kan avvika från den strategiska planen och detta har regionstyrelsen att förhålla sig till.
Med anledning av regelförändringar i budgetpropositionen försämras skatteintäkterna och regleringsposten påverkas positivt. Bland förslagen finns
även riktade satsningar som inte inarbetats i denna plan då det inte är klart
vilka krav som kommer att ställas på regionerna förrän de nationella överenskommelserna är klara tidigast i december 2017.

Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla sjukvårdspartiets förslag till finansplan 2018-2020.
Jens Sundström (L) föreslår att finansplanen justeras i enlighet med liberalernas ändringsförslag till strategisk plan 2018-2020.
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Mattias Karlsson (M) föreslår bifalla moderaternas förslag till finansplan
2018-2020.
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla centerpartiets förslag till finansplan
2018-2020.
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla majoritetens förslag till finansplan 20182020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jens Sundströms, Mattias Karlssons, Kenneth Backgårds, Glenn Berggårds och Nils-Olov Lindfors respektive förslag under
proposition och finner att regionstyrelsen bifaller Glenn Berggårds förslag.
Bilagor:
Finansplan 2018-2020
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§ 208

Korrigering av fastställda vårdplatser
Dnr 3754-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om korrigering av
antalet fastställda vårdplatser enligt nedan:


Kalix sjukhus har 59 vårdplatser varav fem tekniska vårdplatser. Efter
korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser
till 54.
 Piteå sjukhus har 172 vårdplatser varav fem tekniska vårdplatser. Efter
korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser
till 167.
 Kiruna sjukhus har enligt tidigare beslut 29 fastställda vårdplatser och
därför behövs ingen korrigering.
 Gällivare sjukhus har totalt 109 vårdplatser varav 16 tekniska vårdplatser. Efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda
vårdplatser till 93.
 Sunderby sjukhus har totalt 432 vårdplatser varav 27 tekniska vårdplatser. Efter korrigering av tekniska vårdplatser, införande av nya behandlingsmetoder samt ombyggnation på Sunderby sjukhus uppgår antalet
fastställda vårdplatser till 380.
1. Förändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet.
Mattias Karlsson (M) och Kenneth Backgård (NS) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att antalet vårdplatser behöver korrigeras utifrån
Socialstyrelsens fastställda terminologi för att möjliggöra korrekt uppföljning. Dessutom leder utvecklingen av nya behandlingsmetoder till att vård
och behandling i större utsträckning utförs i öppen vård på sjukhus istället
för att patienten skrivs in på vårdavdelning.

Sammanfattning
För att möjliggöra korrekt uppföljning och redovisning har Region Norrbotten genomfört en översyn av fastställda vårdplatser. Felaktig registrering av
tekniska vårdplatser enligt Socialstyrelsens termbank, nya behandlingsmetoder inom hjärtsjukvården och ombyggnation på Sunderby sjukhus har
medfört att nuvarande antal fastställda vårdplatser behöver korrigeras.

Ärendets behandling under sammanträdet
Mattias Karlsson (M) föreslår återremittera ärendet för att ta fram ett mer
komplett beslutsunderlag.
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Kenneth Backgård (NS) stödjer Mattias Karlssons förslag.
Ordföranden föreslår avslå Mattias Karlssons förslag om återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Mattias förslag om återremiss under proposition och
finner att regionstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Det finns olika typer av vårdplatser enligt Socialstyrelsens termbank:


Fastställd vårdplats är en administrativ benämning som används i exempelvis budget- och planeringssammanhang.
 En teknisk vårdplats avser en vårdplats på en vårdenhet med särskilda
resurser som till exempel intensivvård och förlossning. Patienter som
vårdas på en teknisk vårdplats är samtidigt inskrivna på en vanlig vårdavdelning varför den tekniska vårdplatsen redovisas separat.
 En disponibel vårdplats avser en slutenvårdsplats med bemanning som
säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Disponibla vårdplatser kan
variera beroende på patienttryck och tillgång till personal.
Översynen visar att tekniska vårdplatser har registrerats på ett felaktigt sätt
vilket behöver korrigeras. Det innebär att antalet fastställda vårdplatser på
närsjukhusen ska minska med motsvarande fem tekniska vårdplatser på vardera Kalix och Piteå sjukhus och 16 på Gällivare sjukhus. Vid Sunderby
sjukhus ska antalet fastställda vårdplatser minska med motsvarande sex tekniska vårdplatser på IVA, 13 på postop och åtta på förlossningen.
I samband med etablering av ett nytt hjärtcentrum på Sunderby sjukhus 2014
flyttades gyn-avdelningen temporärt för att sedan krympas ytterligare och
organiseras tillsammans med BB. Ombyggnationen, poliklinisering av verksamheten samt tillkomsten av Patienthotellet Vistet innebar att antalet disponibla vårdplatser minskade med 18 platser, varav åtta på gyn-avdelningen
och tio på BB. Utvärderingen av verksamheten visar att nuvarande vårdplatsstruktur är väl anpassad efter vårdbehovet och hållbar över tid varvid de
fastställda vårdplatserna föreslås minska med 18 platser.
På grund av ombyggnationer på Sunderby sjukhus beslutades att stänga dåvarande akutvårdsavdelning och istället skapa en ny tillfällig akutmottagning. Organisationsförändringen slutfördes april 2017 och innebär att vårdplatser omfördelas till en kirurgisk akutsjukvårdsavdelning (KAVA) och en
ny medicinsk akutsjukvårdsavdelning (MAVA). Samtidigt genomförde division Länssjukvård en förändring av kirurgklinikens samtliga vårdavdelningar. Förändringen innebär att avdelning 53 av utrymmesskäl behöver
minska antalet vårdplatser med en fastställd vårdplats. Sju vårdplatser kommer att överföras från kirurgisk akutsjukvård till division Närsjukvård. Korrigering av tekniska vårdplatser, förändrade behandlingsmetoder inom kvin-
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nosjukvården, ombyggnation på sjukhuset och omfördelning av vårdplatser
innebär att division Länssjukvård minskar antalet fastställda vårdplatser från
228 till 175.
Den nya avdelningen MAVA inom division Närsjukvård kommer att ha 20
fastställda vårdplatser varav sju överförs från kirurgisk akutsjukvård och tio
omfördelas inom internmedicin. Avdelning 48 hjärtsjukvård har idag nio
fastställda vårdplatser för vård av kranskärlsintervention. Behandlingen
övergår från slutenvård till dagbehandling varför tre vårdplatser överförs till
MAVA och resterande sex vårdplatser omvandlas till övervakningsplatser i
öppenvård. Efter omstrukturering av vårdplatser ökar antalet fastställda
vårdplatser inom division Närsjukvård från 204 till 205.
Efter korrigering av tekniska vårdplatser i Sunderbyn, införande av nya behandlingsmetoder inom hjärtsjukvård och ombyggnation på Sunderby sjukhus uppgår antalet fastställda vårdplatser till 380. Efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 54 på Kalix sjukhus, 167 på Piteå sjukhus och 93 på Gällivare sjukhus. Kiruna sjukhus behåller nuvarande 29 vårdplatser.
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§ 209

Tandvårdstaxor 2018
Dnr 3709-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om en höjning av
tandvårdstaxan med 3,2 procent, räknat på den totala intäktsvolymen
från och med den 15 januari 2018.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att höja avgiften för uteblivet
besök i folktandvården för barn och ungdomar från 150 kronor till 400
kronor från och med den 15 januari 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen föreslår höjd tandvårdstaxa eftersom konkurrensneutralitet
ska råda mellan folktandvården och den privata tandvårdssektorn. Av det
följer att patientintäkterna ska täcka folktandvårdens kostnader för vuxentandvård. En höjd avgift för uteblivet besök för barn och ungdomar förväntas
leda till förbättrad tillgänglighet till tandvård i länet.

Sammanfattning
Tandvårdstaxan för 2018 föreslås höjas med 3,2 procent på grund av generell kostnads- och löneökning. Samtidigt föreslås en höjning av avgiften för
uteblivet besök för barn och unga.

Ärendet
Folktandvårdens kostnader 2018
Vuxentandvården inom folktandvården bedrivs i konkurrens med den privata
tandvårdssektorn. Konkurrensneutralitet ska råda mellan de båda sektorerna
och av det följer att patientintäkterna ska täcka folktandvårdens kostnader
för vuxentandvård. Ökade kostnader inom tandvårdsområdet kommer därför
att påverka prisnivån. För år 2018 beräknas en kostnadsökning för folktandvården på 3,2 procent på grund av en generell kostnads- och löneökning. En
höjning av tandvårdstaxan föreslås med motsvarande belopp. Landstingsprisindex för 2018 exklusive läkemedel uppgår till 3,6 procent.
Ändrad taxa vid uteblivet besök eller sent återbud
Folktandvården har problem med uteblivna besök och sena återbud, vilket
påverkar tillgängligheten till tandvård i länet. Som en åtgärd för att komma
till rätta med detta föreslås en ändring i kostnaden vid uteblivet besök/sent
återbud. Tandvårdstaxan för barn och ungdomar som uteblir eller lämnar
sent återbud föreslås höjas från dagens 150 kronor till samma nivå som för
vuxna, det vill säga 400 kronor.
Bilagor:
Tandvårdstaxan 2018
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§ 215

Uppdrag 2018 för fullmäktiges
beredningar
Dnr 3695-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Allmänna beredningen får följande uppdrag för 2018 för rapportering till
regionfullmäktige i oktober 2018.
Uppdrag: Vilket behov har ungdomar av inflytande och möjlighet att påverka? Uppdraget ska utföras med utgångspunkt från allmänna beredningens uppdrag år 2017 om civilsamhällets behov av samverkan med
Region Norrbotten.
2. Demokratiberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018
och avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i juni 2018.
Uppdrag: Vilket behov har de norrbottningar som talar något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska eller meänkieli av information
etc. på sitt modersmål när det gäller kontakter med regionen?
3. Framtidsberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018
och avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i april 2018.
Uppdrag: Vilket behov har olika aktörer inom regional utveckling när
det gäller kunskap om struktur och processer, mötesplatser och påverkansmöjligheter vid framtagningen av en ny regional utvecklingsplan
(RUS)?
4. Hälsoberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018 med
kompletteringen att i analysen även ta hänsyn till regionens folkhälsostrategi. Beredningen avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i oktober 2018.
Uppdrag: Vilket behov har norrbottningarna av hälsosamtal och hälsorådgivning från länets hälsocentraler? I analysen ska även regionens
folkhälsostrategi beaktas.
5. Sjukvårdsberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018
med kompletteringen att även beakta regionens påbörjade pilotverksamhet med patientkontrakt. Beredningen avlämnar sin rapport till regionfullmäktige senast i oktober 2018.
Uppdrag: Vilket behov har medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och dels mellan regionen och andra aktörer? I analysen
ska även regionens påbörjade pilotverksamhet med patientkontrakt beaktas.

Sammanfattning
I arbetsordningen för regionfullmäktige anges att presidiet föreslår uppdrag
för nästkommande år för samtliga beredningar. Då 1:e och 2:e vice ordfö-
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rande i regionfullmäktige innehar förtroendeuppdrag i beredningarna har
förslaget utarbetats av regionfullmäktiges ordförande i samråd med ordförandena i fullmäktiges beredningar. Uppdraget ska vara i enlighet med målen
i den strategiska planen. Slutgiltigt beslut om uppdraget tas av regionfullmäktige.

Ärendet
Under del av år 2017 har tjänstemannastödet till beredningarna varit begränsat på grund av vakant tjänst vilket påverkar beredningarnas möjligheter att
avlämna välanalyserade rapporter till regionfullmäktige i november 2017.
Detta tillsammans med den under 2018 kommande valrörelsen och att regionfullmäktiges mandatperiod upphör i oktober bedöms det vara lämpligt att
inte samtliga beredningar får nya uppdrag utan att befintliga uppdrag förlängs, och i några fall utvidgas, för att därefter rapporteras till regionfullmäktige under 2018.
Allmänna beredningen lämnar sin rapport över sitt uppdrag för 2017 på regionfullmäktiges sammanträde i november 2017 och föreslås därför få ett nytt
uppdrag för 2018. Uppdraget föreslås bli att med utgångspunkt från beredningens uppdrag år 2017 utreda ungdomars möjlighet till och behov av inflytande och möjlighet att påverka. Rapport avlämnas till regionfullmäktige i
oktober 2018.
Sjukvårdsberedningen har under 2017 i uppdrag att analysera vilket behov
medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående har
av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och dels mellan regionen och andra aktörer. I maj 2017 beslutade regeringen om en satsning på så
kallade patientkontrakt för att öka förutsättningarna för en mer tillgänglig
och samordnad vård. Region Norrbotten har tillsammans med Hallands och
Kalmars läns landsting tilldelats statliga medel för att bedriva pilotverksamhet med patientkontrakt. Eftersom detta arbete har kopplingar till sjukvårdsberedningens uppdrag föreslås att beredningens uppdrag utvidgas till att
även omfatta patientkontrakt. Rapport avlämnas till regionfullmäktige senast
i oktober 2018.
Hälsoberedningen har under 2017 i uppdrag att analysera vilket behov norrbottningarna har av hälsosamtal och hälsorådgivning från länets hälsocentraler. Då uppdraget föreslås pågå även under år 2018 föreslås uppdraget
utökas till att i analysen även beakta regionens folkhälsostrategi. Rapport
avlämnas till regionfullmäktige i oktober 2018.
Demokratiberedningen och framtidsberedningen föreslås att under 2018
fortsätta med sina under 2017 påbörjade uppdrag och avlämna sina rapporter
i juni respektive april 2018. Under resterande del av mandatperioden ska
beredningarna arbeta med spridning och återkoppling av resultatet av deras
dialoger.
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§ 216

Revidering av reglemente för
revisorerna
Dnr 3218-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa reviderat reglemente för revisorerna.

Ärendet
Med anledning av att Norrbottens läns landsting från och med 2017 blivit
Region Norrbotten behöver revisorernas reglemente revideras. Region Norrbottens revisorer föreslår justeringar rörande namnbytet, justering i reglementets § 12 från lydelsen ”Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige
senast två veckor efter att styrelsen behandlat årsredovisningen” till lydelsen
”Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast två veckor innan fullmäktiges behandling av årsredovisningen”. Vidare föreslår revisorerna att
antalet revisorer ändras i § 1 för att överensstämma med det som är aktuellt
för innevarande mandatperiod. Dessa förslag till förändringar framgår i bilagan ”Förslag till reviderat reglemente för revisorerna 2017-2017”.
Det finns behov av förtydliganden i reglementet avseende vem som beslutar
om upphandling av sakkunnigt biträde. Revisorerna föreslår att § 6 i reglementet ändras till följande:
”Revisorerna anlitar enligt 9 kap 8 § kommunallagen själva sakkunniga till
sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen
enligt god revisionssed.
Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. Vid
upphandling tillämpas regionens upphandlingsregler.
Bestämmelserna i 9 kap 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna”.
Dessa förslag till förändringar framgår i revisorernas sammanträdesprotokoll
2017-09-15.
Bilagor:
Förslag till reviderat reglemente för revisorerna 2017-2017
Revisorernas sammanträdesprotokoll 2017-06-15
Revisorernas sammanträdesprotokoll 2017-09-15
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§ 219

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Dnr 2340-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att anta Kulturplan
för Norrbotten 2018-2021.

Yttrande till beslutsförslaget
En bred dialog har resulterat i kulturplanen som lägger grunden för regionens arbete med kultur. Planen samlar många aktörer som bidrar till kulturens
utveckling och lyfter fram regionala fokusområden och utvecklingsinsatser
för kulturområdet de närmaste åren.

Sammanfattning
Kulturplanen är Norrbottens plan som beskriver vision, regionalt fokus och
insatser för hur regionen gemensamt med kommunerna vill arbeta för utveckling inom kulturområdet och med samverkan de närmaste åren. Planen
ligger sedan till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelstilldelning av de statliga medlen till regionen.

Ärendet
Bakgrund
Region Norrbotten arbetar sedan 2010 enligt den beslutade kultursamverkansmodellen. Norrbottens nuvarande kulturplan gäller från 2014-2016 och
beslutades vid landstingsstyrelsen 3 mars 2016 att förlängas med ett år, så att
den även omfattar år 2017.
Kulturplanen ska enligt riktlinjerna från Statens Kulturråd innehålla en beskrivning av de prioriteringar som landstinget vill göra i frågan om regional
kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till
de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om planerad statlig,
kommunal och annan finansiering av verksamheterna. Verksamhetsområdena ska även beskrivas i relation till relevant lagstiftning och bör också visa
regionala prioriteringar och variationer, exempelvis genom att visa på regionala mål för kulturpolitiken.
Process för framtagande
Underlaget till den nya kulturplanen har beretts i Kulturberedningen (bestående av politiker från Norrbottens kommuner och Region Norrbotten) som
ställer sig bakom innehållet. Innehåll och ställningstagande i planen grundar
sig på ett trettiotal dialoger med kommunerna, konstföreträdare och samråd
med representanter för de nationella minoriteterna, civilsamhället och folkbildningen i länet. Ett fyrtiotal parter och allmänhet har beretts möjlighet att
inkomma med synpunkter på planen.
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En ny kulturplan för åren 2018-2021har tagits fram. Den ligger till grund för
Statens Kulturråds ställningstagande för den statliga medfinansieringen av
regional kulturverksamhet i länet.
Norrbottens kulturplan är en masterplan. Detta genom att inte bara de verksamheter som uppbär statliga medel beskrivs, utan även många andra kulturaktörer och verksamheter synliggörs i planen. Kulturplanen beskriver därför
ett stort antal utvecklingsinsatser som genom många olika aktiviteter, aktörer
och organisationer ska bidra till kulturens utveckling i länet.
Bilagor:
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
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§ 222

Samverkansavtal och bolagsordning,
Almi Företagspartner Nord AB
Dnr 38-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fatta följande beslut.
1. Samverkansavtal för Almi Företagspartner Nord AB 2018-01-01 – 202112-31 antas.
2. Bolagsordning för Almi Företagspartner Nord AB antas.

Yttrande till beslutsförslaget
Almi Företagspartner Nord AB bidrar till behovet hos regionens näringsliv
av god rådgivning och finansiering för tillväxt i regionens näringsliv. Bolaget driver en verksamhet som på uppdrag av regionen som granskas och
utvärderas löpande i en dialog med regionen. Det är positivt med aktiv dialog mellan partnerna för att åstadkomma en avvägning mellan nationella och
regionala prioriteringar.

Sammanfattning
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Nord AB löper ut 2017 och
en förlängning på ytterligare fyra år från och med 1 januari 2018 till och med
31 december 2021 föreslås. Samverkansavtalet och bolagsordningen har
även reviderats utifrån förändringar i aktiebolagslagen och Kommunallagen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Mattias Karlsson (M) lämnar sammanträdet under ärendets behandling på
grund av jäv.

Ärendet
Almi Företagspartner Nord AB, är ett regionalt dotterbolag till Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, och ägs till 24,5 procent av Region Norrbotten, 24,5 procent av Region Västerbotten och till 51 procent av
staten via Almi Företagspartner AB.
Moderbolaget har arbetat fram förslag till förlängning och revidering av
samverkansavtalet och en revidering av bolagsordningen för Almi Företagspartner Nord AB enligt bilagor. Dialog med de regionala ägarna har skett på
ägarmöten.
Samverkansavtal
Samverkansavtalet har setts över och ett nytt förslag har tagits fram i dialog
med de regionala ägarna. Delar är reviderade utifrån moderbolagets reviderade strategi, anpassningar till förändringar i aktiebolagslagen och kommunallagen.
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Inledningen har reviderats, den historiska beskrivningen kring bildandet
av bolaget har tagits bort.
§ 1 Ägande och styrning. Till ägandet har lagts till styrning. Följande
stycke har lagts till: En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala prioriteringar förutsätter en aktiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa upp
riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning. Verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på
bolagsstämma. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.
§2 Bolagets verksamhet. Under denna rubrik har lagts till att verksamheten ska vara behovsstyrd och att det ska ske en aktiv samverkan med
offentliga och privata organ samt riskkapital verksamheten inom Almi
Invest AB. Stycket kring verksamhet och finansiering har flyttats till §1
Ägande och styrning. Under riktlinjer för verksamheten har åtgärderna
kompletterats med att dessa ska utgå från strategisk inriktning för Almikoncernen som överenskommits mellan ägarna.
§3 Bolagets styrelse. Ny rubrik, delar från tidigare §4 Aktiv bolagsstyrning som har tagits bort, har flyttats till denna rubrik. Beskrivningen av
bolagets styrelse har förtydligats, styrelsens ska bestå av sex stycken ledamöter.
§4 Moderbolagets roll (tidigare § 3). Under rubriken koncernsamordning
har lagts till att modebolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster. Förtydligande har gjorts att regionala delägare företräds av två ledamöter i moderbolagets styrelse. Årligt erfarenhetsutbyte har lagts till från
tidigare §4 Aktiv bolagsstyrning
§5 Finansiering av verksamheten. Ny rubrik, tidigare finansiering av
Almi koncernen.
§ 6 Övriga villkor. Texten kring koncernens struktur har omarbetats och
anpassningar till eventuella förändringar i regionindelningen har lagts
till. Avtalstiden är ändrad till 1 januari 2018 till och med 31 december
2021.

Bolagsordning
För att säkerställa att bolaget uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen (ABL)
har alla bestämmelser i bolagsordningen setts över och anpassats till kraven i
ABL. Ändringar till följd av förändringar i kommunallagen föreslås också.
Bolagsordningen kompletteras med organisationsnummer, dessutom har
bolagsordningen rubriksatts.
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5§ Antal aktier. Antal aktier anges på ett nytt sätt från 1000 stycken till
lägst tusen (1000) och högst fyratusen (4000).
6§ Styrelse och revisor. Denna del har kompletterats med revisorer. Föreslås att antalet ledamöter ska vara fyra till sex, tidigare fem till tolv,
styrelsen idag består av sex ledamöter. I förslagen till bolagsordning och
samverkansavtal framgår att regionala ägare har rätt att utse en lekmannarevisor och en suppleant vardera.
7§ Kallelse till bolagsstämma. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma, tidigare senast två
veckor före stämma. Tillägg: Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma
ska skickas med post till aktieägarna.
8§ Ärenden på årsstämma. Listan på ärenden har omarbetats i syfte att
ge ägarna en bra bild av bolagets verksamhet och ekonomi, säkerställa
att bolagen uppfyller krav med anledning av ägarpolicy, svensk kod
m.m. Enligt ABL öppnas stämman av ordförande om det inte i bolagsordningen föreskrivs något annat. Öppnande av bolagsstämma som egen
rubrik har därför tagits bort.
11§ Förköp. Moderbolaget föreslår en reglering om förköp då det finns
flera ägare och förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser.
13§ Vinstutdelning. Ny rubrik, det har tillkommit en bestämmelse om
vinstutdelning i enlighet med ABL.

Bilagor:
Almi Nord Samverkansavtal 2018-2021
Almi Nord Bolagsordning
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§ 225

Regler för partistöd 2018
Dnr 4200-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa regler
för partistöd 2018.

Ärendet
I kommunallagen 2 kap 12 § anges att fullmäktige ska besluta om att betala
ut partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av landstingsfullmäktige den 23-24 november 2016 (§ 115), har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.
Bilagor:
Regler för partistöd 2018
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§ 194

Tillkännagivanden om
regionfullmäktiges sammanträden 2018
Dnr 3345-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige fatta följande beslut:
1. Uppgifter om tid och plats mm. för fullmäktiges sammanträden under
2018 tillkännages på anslagstavla på regionens webbplats.
2. Lydelsen i regionfullmäktiges arbetsordning 18 § ändras till ”Kungörelse
om tid och plats för fullmäktiges sammanträden publiceras på anslagstavla på regionens webbplats”, och 19 § i arbetsordningen tas bort.
Ärendet
Enligt nu gällande kommunallag ska kungörelse om fullmäktiges sammanträden anslås på landstingets anslagstavla. Uppgift om tid och plats för ett
sammanträde ska införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
En ny kommunallag träder i kraft 1 januari 2018. En nyhet är att den fysiska
kommunala anslagstavlan ska ersättas med en anslagstavla på varje kommuns, landstings och kommunalförbunds webbplats. Anslagstavlan ska
bland annat innehålla tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden.
Skyldigheten att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden och tillkännage justering av landstingens beslutsprotokoll upphör.
Med anledning av detta föreslås fullmäktiges arbetsordning revideras enligt
följande:
Skrivningen i 18 § om att fullmäktige för varje år ska bestämma i vilken
eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats mm. för fullmäktiges
sammanträden ska införas, ändras till ”Kungörelse om tid och plats för fullmäktiges sammanträden publiceras på anslagstavla på regionens webbplats”.
Fullmäktiges arbetsordning 19 §, som reglerar i vilken utsträckning uppgift
om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna,
tas bort.
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Regionfullmäktiges allmänna
beredning

•

Allmänna beredningens ledamöter har tagit del av
information, faktamaterial och deltagit på informationsträffar för att bygga upp en kunskapsbas.

Allmänna beredningens uppdragsområde innefattar
aktuella frågor av brett allmänt intresse som rör länets
invånare. Beredningen ska öka kunskapen om medborgarnas behov samt verka för bättre kontakter mellan
medborgare och förtroendevalda.

•

Allmänna beredningen har ordnat egna dialogmöten
runt om i länet för att samtala om årets uppdrag.

•

Allmänna beredningen har träffat föreningar, organisationer och andra sammanslutningar.

Avgränsningar och urval
Beredningen har valt att fokusera på dialoger med föreningar, organisationer och andra sammanslutningar
som är ideellt drivna och är av lokal karaktär. Valet att
fokusera på lokala föreningar syftar till att fånga upp behoven på så verksamhetsnära nivå som möjligt. Det finns
även föreningar på regional nivå som är viktiga parter
för samverkan med regionen, men dessa utgör samtidigt
ett mellanled till många av de lokala föreningarna. Därför
har beredningen valt att främst träffa lokala föreningar på
olika håll i länet.

Ledamöter
Sven Holmqvist (S), ordförande
Britt-Marie Vikström (S), vice ordförande
Leif Bogren (S)
Ruschadaporn Lindmark (S)
Lennart Synnergren (S)
Kati Jääskeläinen (V)

Frågeställningar

Sivert Mässing (MP)

De frågeställningar som använts vid dialogerna är följande:

Erika Sjöö (NS)
Terese Falk Carolin (NS)

•

Hur upplever ni samverkan med Region Norrbotten?

•

Vilka behov har ni och hur vill ni samverka med Region Norrbotten?

•

Hur skulle en samverkan med Region Norrbotten
kunna utveckla er verksamhet?

Sara Bjerregaard (NS)
Roland Dahlqvist (NS)
Roland Nordin (M)

Disposition

Nils-Olov Lindfors (C)

Fakta

Årets uppdrag

Allmänna beredningens verksamhetsrapport inleds med
grundläggande fakta om civilsamhället. Denna del redovisar även relaterade styrdokument samt några av Region Norrbottens verksamheter med anknytning till ämnet.

Civilsamhällets behov av samverkan med
Region Norrbotten
Landstingsfullmäktige beslutade den 23-24 november
2016 att ge allmänna beredningen i uppdrag att undersöka vilket behov av samverkan som civilsamhället har
med Region Norrbotten.

Allmänna beredningens analys
Allmänna beredningen redovisar sin analys utifrån följande perspektiv:

Metod
Allmänna beredningen har arbetat med en blandning
av dialogmetoder och verkat i olika sammanhang för
att få bred kunskap och skaffa sig en uppfattning om
uppdragsområdet. Detta har sedan använts tillsammans
med kända fakta då beredningen gjort sin analys.
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•

Vilka gemensamma hinder och möjligheter finns det
för civilsamhällets föreningar att driva och utveckla
sin verksamhet?

•

Vilka behov av stöd och samverkan har föreningarna?

Sammanfattning av behov

olika former av social stödverksamhet. På nationell nivå
uppskattas att närmare 80 procent av befolkningen är
medlemmar i någon förening och att närmare 50 procent
utför ideellt arbete (Harding, 2012). Dock finns tecken
på sjunkande medlemsantal inom traditionell föreningsverksamhet till förmån för mer begränsade engagemang
via tillfälligt sammansatta nätverk, såsom aktionsgrupper eller Facebook-upprop, som skapas i relation till aktuella händelser eller frågor. Exempel på detta är engagemanget från volontärer vid det stora flyktingmottagande
2015-2016 samt organisationer som Missing people
som tillfälligt mobiliserar frivilliga vid sökinsatser. Det
ideella engagemanget i Sverige är således fortsatt högt,
men formerna för engagemang har delvis förändrats över
tid (Harding, 2012).

I detta stycke redovisar beredningen föreningarnas behov enligt årets uppdrag.

Ekonomisk redovisning
Årsbudget

Utfall

Resultat

1 164 849 kronor

-485 419

679 430

Redovisningen avser perioden november 2016 – september 2017. Beredningens verksamhetsår innefattar även
oktober 2017. I allmänna beredningens budget finns det
utrymme för 17 arvoden och 17 dagars ersättning för
förlorad arbetsinkomst. På grund av att alla arvoden och
ersättningar inte förbrukats inom uppdragets omfattning
så finns det ett överskott för perioden.

Civilsamhällets villkor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) genomför regelbundet undersökningen ”Villkor
för ideella föreningar och trossamfund”, där det bland
annat ställs frågor om syften, finansiering samt kontakter med offentliga aktörer (MUCF, 2015). Enligt undersökningen är de vanligaste syftena med föreningarnas verksamhet: att främja sociala relationer mellan människor,
att förbättra livsvillkoren för medlemmarna, att bedriva
en verksamhet som tar ett socialt och miljömässigt ansvar samt att underlätta utövandet av ett fritidsintresse
eller en hobby.

Fakta
Civilsamhället som begrepp
Civilsamhället är ett vitt begrepp som innefattar en
mångfald av organisationsformer, verksamhetsområden
och syften. En generell definition av det civila samhället
är: ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”
(Proposition 2009/10:55, 2009). De organisationsformer
som ryms inom begreppet civilsamhället innehåller bland
annat ideella föreningar, trossamfund, stiftelser, sociala
företag, nätverk, upprop och andra former av sammanslutningar. För att underlätta läsningen av denna rapport
så kommer termen ”föreningar” att användas som samlingsbegrepp för ideellt drivna organisationsformer i civilsamhället, om inte annat antyds i texten.

Föreningarnas kontakter med offentliga aktörer sker till
största andel på kommunal nivå (61 procent), följt av
regional nivå (29 procent) och statlig nivå (23 procent).
Av naturliga skäl har föreningar med lokal prägel huvudsakligen kontakt med kommunal nivå, medan regionala
föreningar har mest kontakt med regional nivå.
När det gäller ekonomin så är de huvudsakliga inkomstkällorna: medlemsavgifter, bidrag från kommun, stat
eller region samt försäljning av varor eller tjänster. Föreningarnas externa finansiering från offentliga medel
kan delas in i olika typer av bidrag: organisationsbidrag
(generella bidrag), verksamhetsbidrag (för specifik verksamhet), projektbidrag (för tidbegränsad verksamhet),
uppdragsersättningar (för avtalsbaserad verksamhet)
samt anläggningsbidrag för lokaler (Statskontoret, 2004).
Av dessa bidragstyper är verksamhetsbidrag och organisationsbidrag de vanligast förekommande. I MUCF:s
undersökning anger cirka hälften av föreningarna att

Civilsamhällets föreningar fyller flera roller och funktioner:
de stärker tilliten och gemenskapen mellan människor,
de fungerar som röstbärare för medlemmarnas intressen, de är en demokratiskola och de kan fungera som
serviceproducent (SOU, 2016).

Om civilsamhället
Sveriges befolkning har en lång tradition av engagemang och deltagande i civilsamhällets organisationer.
Föreningslivet har en stark förankring inom folkbildning,
idrott, kultur, religion, friluftsliv, hobbyverksamhet samt i
4

de i stor utsträckning är beroende av offentliga medel
för sin verksamhet. Förutom rena ekonomiska bidrag så
får föreningar också indirekt stöd i form av till exempel
subventionerade lokalhyror och skattelättnader såsom
momsbefrielse (SOU, 2016).

En av de regionala företrädarna för civilsamhället i Norrbotten är samlingsorganisationen Social ekonomi övre
Norrland (SEÖN), som är en parasollorganisation för olika
länsorganisationer i Norr- och Västerbotten. För att öka
kunskapen om civilsamhället i Norrbotten så har regionen uppdragit åt SEÖN att göra en kartläggning som ska
vara färdig under våren 2018. Kartläggningen ska ge en
helhetsbild av civilsamhället i Norrbotten avseende omfattning, förutsättningar och värden.

Som alternativ till extern finansiering i form av bidrag så
kan det även finnas möjlighet för föreningar att delta i
offentliga upphandlingar. Det kan dock finnas svårigheter
att kombinera ideell verksamhet med upphandlingens
logik och därför har en tredje form av samverkan kallad
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) tagits fram (Forum,
2017). Samverkan genom IOP förutsätter att det inte
finns en marknad eller konkurrenssituation att ta hänsyn
till och bygger på ett ömsesidigt engagemang från den
offentliga parten och föreningen. Samverkan formaliseras i en överenskommelse som beskriver vilken verksamhet som ska bedrivas, målen och resurserna. Exempel på IOP:s finns på både kommunal och regional nivå,
bland annat från Röda korset föreningar och kvinnojourer
(SOU, 2016).

Styrande dokument
Här följer ett urval av de upprättade dokument och överenskommelser som berör civilsamhället.

Europeisk nivå
Inom Europarådets regi så har en kod tagits fram för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser (Överenskommelsen, 2009). Koden syftar till att underlätta samverkan mellan det offentliga och civila samhället och att stärka
organisationers medverkan i demokratiska processer på
lokal, regional och nationell nivå. I koden framhålls fyra gemensamma principer för en fungerande samverkan: medverkan, tillit, ansvar och öppenhet samt oberoende.

Ytterligare ett finansieringsalternativ som dykt upp på
senare år är så kallad crowdfunding eller gräsrotsfinansiering via internet. Det innebär finansiering via många
små bidrag från intresserade privatpersoner. Typiskt
sett fungerar det så att en förening eller annan aktör
annonserar via en plattform på internet att de söker bidrag för att genomföra ett specifikt projekt. Motivationen
för finansiärerna är att de ges möjlighet att bidra till att
förverkliga något som de vill ska finnas. Crowdfunding
är en del av det vidare begreppet crowdsourcing, som
innefattar olika former av delningsekonomi. I Norrbotten
har detta bland annat uppmärksammats i det internationella arrangemanget Crowd sourcing week, som två
gånger arrangerats av bygdebolaget Lapland Vuollerim
Welcomes You AB.

Nationellt
Den nationella politiken för civilsamhället har följande
mål: ”Villkoren för det civila samhället som en central del
av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i dialog med
det civila samhällets organisationer genom att:
•

utveckla det civila samhällets möjligheter att göra
människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort,

•

stärka förutsättningarna för det civila samhället att
bidra till samhällsutvecklingen och välfärden både
som röstbärare och opinionsbildare och med en
mångfald verksamheter,

•

fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället” (Proposition 2009/10:55, 2009).

Region Norrbotten och civilsamhället
Region Norrbotten avsätter medel för finansiering av ideell verksamhet i form av verksamhetsbidrag, projektbidrag, stipendier samt olika riktade bidrag. Medlen ges till
flera verksamhetsområden såsom kultur- och utbildning,
folkhälsa och regional utveckling. Samverkan med civilsamhället sker också i form av dialoger i samband med
framtagandet av regionala strategier för olika områden.
Det finns även en etablerad samverkan med patient- och
brukarorganisationer.

Målen ska följas upp utifrån principerna självständighet
och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet
och insyn samt mångfald. Dessa principer utgör också
grunden i den överenskommelse som slöts år 2008 mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och
idéburna organisationer inom det sociala området samt i
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den efterföljande överenskommelsen inom integrationsområdet som slöts år 2010. De nationella överenskommelserna är ett ramverk för att utveckla samverkan mellan civilsamhället och det offentliga.

för information och hjälp med bidragsansökningar, marknadsföring och medlemsrekrytering samt utbildning i
föreningskunskap. Utöver dessa kategorier framkom det
också att majoriteten av föreningarna inte har någon tidigare erfarenhet av samverkan med Region Norrbotten.
Detta är en följd av att beredningen huvudsakligen valt
att träffat föreningar av lokal karaktär och inte föreningar
på regional nivå, där samverkan med regionen är vanligare. Dialogernas inriktning mot lokala föreningar har
syftat till att insamla kunskap om de behov som finns
hos föreningar som typiskt sett inte har samverkan med
regionen.

Norrbottens län
Region Norrbottens verksamhet och uppdrag berör på
flera områden civilsamhället. Inom såväl hälso- och sjukvård som kultur- och utbildning och regional utveckling
så är det nödvändigt att samverka med organisationer
inom civilsamhället. Detta lyfts i flera styrande dokument
såsom Regionsstyrelsens plan, Kulturplanen, den Regionala utvecklingsstrategin samt den Folkhälsopolitiska
strategin. Inom regionen pågår ett arbete med att vidareutveckla formerna för samverkan och den allmänna
beredningens uppdrag är en del i denna process.

Finansiering
Ett av de främsta behoven som föreningarna uttrycker
är att finansiera verksamheten. I vanliga fall är föreningarna beroende av någon form av lokal för att utöva sin
verksamhet och detta utgör oftast den största utgiften.
Detta behov tar sig olika uttryck beroende på verksamhet; medan det för kvinnojourer handlar om tillgång till
lägenheter så kan det för en idrottsförening handla om
tillgång till en ishall eller ridanläggning. Behovet av finansiering kan också handla om höga kostnader för att
tillgodose vissa krav för verksamheten, till exempel att
ha en ambulans på plats vid motorsporttävlingar. Huvudsakliga kostnader kan också avse inköp och drift av
maskiner eller utrustning, till exempel skoterföreningens
drift av leder eller musikföreningens inköp av instrument
och studioutrustning.

Allmänna beredningens
analys
Vid beredningens träffar med olika föreningar runt om i
länet har det bestående intrycket varit; vilket stort engagemang det finns i dessa organisationer. Det ideella
arbete som utförs inom idrott, kultur, kvinnojourer, hjälp
mot drogmissbruk, byautveckling, utbildning, friluftsliv
med mera är en mycket viktig tillgång för länets samhällen och befolkning. Det är därför av vikt att regionen
har kunskap om de förutsättningar och villkor som dessa
föreningar har för att bedriva sin verksamhet, samt att
regionen aktivt verkar för en god samverkan med civilsamhället.

Vissa verksamheter har även behov av anställda för att
driva verksamheten, till exempel kvinnojourer, utbildningsföreningar och vissa idrottsföreningar. För de föreningar som har anställda så utgör det en stor kostnad
som oftast kräver någon form av extern finansiering, till
exempel kommunala bidrag eller lönebidrag via Arbetsförmedlingen.

Det är bekymmersamt att flera av de föreningar beredningen träffat har svårt att finansiera sin verksamhet och
rekrytera nya medlemmar. Detta riskerar i förlängningen
att leda till att föreningar läggs ned i brist på resurser,
både i form av engagerade människor och finansiering.
Av denna anledning är det viktigt att lyssna till de behov av stöd och samverkan som föreningarna uttrycker.
Beredningen vill i den följande analysen lyfta fram de
huvudsakliga behov som framkommit i dialogerna med
föreningarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om en stor del
av föreningarnas verksamheter bärs upp av ideellt arbete så finns det delar som kräver finansiering och som
är avgörande för om verksamheten ska finnas kvar och
utvecklas. Det gör finansieringsfrågan central för majoriteten av föreningarna.

Noterat från beredningens dialoger
I majoriteten av beredningens dialoger har ett antal behov och problem varit återkommande. Dessa kan sammanfattas som finansiering av verksamhet, koordinator
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En väg in – information och hjälp
med ansökningar

ingarna lyckas i sin marknadsföring med att nå nya medlemmar, rekrytera ledare och eldsjälar samt få besökare
till tävlingar och evenemang.

Eftersom bidrag av olika slag är en av de största finansieringskällorna för föreningar så är det inte oväntat att
de säger sig ha behov av information och stöd i samband
med bidragsansökningar. Det handlar om information om
vilka bidragsmöjligheter som finns, hur man går tillväga
för att ansöka och hur man utformar en ansökan.

Utbildning i föreningskunskap
Arbetet med att driva en förening innefattar flera administrativa uppgifter: det ska finnas stadgar och en styrelse, bokföring och medlemsregister ska skötas, årsmöten
ska hållas, kontakter med olika offentliga aktörer ska
hanteras och aktiviteter ska planeras med mera. Detta
arbete sköts efter bästa förmåga. Det finns ett utbud av
kurser från olika aktörer inom föreningskunskap, styrelsearbete, ledarutbildningar med mera. Dessa utbildningar kan vara avgiftsbelagda eller medföra omkostnader i
form av resor och logi. Föreningarna har lyft behovet av
att stärka sin kunskap inom dessa områden och vill gärna ha samverkan med regionen om detta.

Det finns flera olika källor som föreningar kan söka bidrag
ifrån: myndigheter, kommuner, regioner, riksförbund, stiftelser och fonder med mera. För en förening med begränsade resurser är det ibland svårt och tidsödande
att orientera sig och hitta lämpliga vägar i denna miljö.
Föreningar har uttryckt önskemål om en kontaktperson
eller koordinator som kan ge guidning i dessa frågor. Det
kan vara en funktion som erbjuder en överblick över vilka
möjligheter som finns och som även kan vara ett stöd i
ansökningsprocesser. Istället för att som idag ha denna
funktion utspridd på olika aktörer så skulle det underlätta
om det fanns en gemensam kontaktpunkt eller en väg
in. Föreningarna ser här en möjlighet till samverkan med
regionen. Med tanke på den avgörande faktor som finansieringen utgör för föreningarnas framtid så är det viktigt
att underlätta möjligheterna för dem att söka extern finansiering från olika håll.

Föreningar med koppling till hälso- och
sjukvårdens verksamhet
I de dialoger som beredningen haft så finns det vissa föreningar vars verksamhet har en koppling till regionens
verksamhet inom främst hälso- och sjukvård. Här vill
beredningen nämna kvinnojourernas arbete för utsatta
kvinnor samt de föreningar som arbetar med att hjälpa
personer ur drogmissbruk och stödja deras anhöriga.

Marknadsföring och medlemsrekrytering

När det gäller våld i nära relation så har hälso- och sjukvården en roll i att uppmärksamma dessa fall i samband
med att de drabbade tas om hand för sjukvård. Kvinnojourerna erbjuder olika former av stöd och hjälp till utsatta kvinnor och deras barn och är på så sätt en viktig aktör
även i relation till hälso- och sjukvården. På flera håll är
situationen för kvinnojourernas verksamhet kritisk med
avseende på tillgång till lägenheter för skyddat boende
och/eller ideellt engagerade personer. Det är viktigt för
regionen att kvinnojourerna i Norrbotten har förutsättningar att fortsätta sina verksamheter.

I likhet med andra sektorer i samhället så är det för
föreningarna viktigt att nå ut till och göra sig kända för
omgivningen. Utan nya medlemmar och tillskott av engagerade personer så riskerar verksamheterna att läggas
ned. I dialogerna säger föreningarna att de önskar hjälp
med tillgång till nätverk och platser där de kan sprida
information om sin verksamhet. Här ser föreningarna att
regionen kan vara en plattform.
Den ideella grunden för föreningsverksamhet innebär
att den ofta vilar på engagemang från olika eldsjälar, i
vars frånvaro verksamheten skulle riskera nedläggning.
För föreningars överlevnad är det avgörande att få fram
personer som kan ta vid när ledande personer av olika
anledningar slutar eller drar ned på sitt engagemang.
Nya medlemmar utgör även en viktig källa till inkomst
för föreningarna genom medlemsavgifter. Samtidigt finns
det anledning för föreningarna att hålla medlemsavgifterna låga för att inte gå miste om tänkbara medlemmar
på grund av avgiftens storlek. Det är angeläget att fören-

Föreningar som arbetar ideellt med att hjälpa personer
ur drogmissbruk har uppmärksammat den problematik
som förskrivning av läkemedel kan utgöra för denna
grupp. Det är viktigt att regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet har en god samverkan med civilsamhället
kring detta.
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Sammanfattning av behov
Varje förening är unik och har sina specifika behov. Det går därför inte att kategorisera vissa föreningar
med vissa behov eller säga att alla föreningar har samma behov. Därav bör de behov som identifierats
i beredningens analys inte tillskrivs vissa kategorier, utan ses som allmänt förekommande oavsett
föreningstyp. Nedan redovisas en sammanfattning av de behov som allmänna beredningen identifierat
i sin analys av dialogerna.
•

Ett gemensamt behov hos majoriteten av föreningarna är att ordna finansering till sin verksamhet.
Det är avgörande för att föreningarna ska kunna tillhandahålla lokaler, utrustning och i vissa fall
personal till sin verksamhet. Extern finansiering är i en del fall en absolut nödvändighet för att
kunna bedriva verksamhet.

•

Det finns ett behov hos föreningarna att ha tillgång till en gemensam kontaktpunkt som kan ge
samlad information om vilka bidrag som finns att söka, var man söker dem och även hur man
utformar en ansökan.

•

Föreningarna har behov av att marknadsföra sig och rekrytera nya medlemmar. Det finns önskemål om hjälp med att få tillgång till nätverk för att sprida information om sin verksamhet.

•

Föreningarna har behov av utbildning inom föreningskunskap för att stärka sin förmåga att driva
förening.

•

Det finns behov hos föreningarna av att regionen lyssnar till deras erfarenheter och tillvaratar
dessa i utvecklingen av den egna verksamheten.
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