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§ 68

Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl. 10.00. Sammanträdet hålls i
Regionhuset, Luleå.
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§ 69

Anmälan om inkallade ersättare
Parti
(S)

Förhindrad ledamot
Lars U Granberg
Anita Gustavsson
Gustav Uusihannu
Ewelina Edenbrink
Agneta Lipkin
Majvor Johansson

Inkallad ersättare
Gunnel Eriksson
Lennart Holm
Roland Nirlén
Bente Moen Åkerholm
Anders Burman
Lena Goldkuhl

(NS)

Lennart Ojanlatva
Johnny Åström

Berit Vesterlund
Maire Nyström

(M)

Bo Hultin
(eftermiddag)
Mattias Karlsson

Birgit Meier-Thunborg
(eftermiddag)
Daniel Bergman

(V)

Christina Snell-Lumio
Kristina Nilsson

Bo Goding
Ove Haarala

(C)

Lars-Åke Mukka

Katarina Sundbaum-Funck

(L)

Anne Kotavuopio Jatko

Inger Lundberg

Mats Dahlberg

Ann-Louise Hagström

(MP)
(SD)
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§ 70

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:

Socialdemokraterna (26 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Britt-Marie Vikström
Anders Öberg
Gunnel Eriksson
Sven Holmqvist
Leif Bogren
Jan Sydberg
Ida Johansson
Thor Viklund
Kent Ögren
Lennart Åström
Per-Erik Muskos
Lennart Holm
Ruschadaporn Lindmark
Bengt Westman
Daniel Persson
Johannes Sundelin
Bengt Niska
Emmi-Lie Spegel
Roland Nirlén
Bente Moen Åkerholm
Lennart Thörnlund
Ia Uvberg
Eivy Blomdahl
Anders Burman
Lena Goldkuhl
Elisabeth Lindberg

Lars U Granberg

Anita Gustavsson

Gustav Uusihannu
Ewelina Edenbrink

Agneta Lipkin
Maivor Johansson

Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Kenneth Backgård
Berit Vesterlund
Anders Bohm
Sören Sidér
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Anders Sundström
Erika Sjöö

Lennart Ojanlatva
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Ledamot
Anna Scott
Karin Andersson
Martin Åström
Doris Messner
Maire Nyström
Erkki Bergman
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Margareta Dahlén

Ersätter

Johnny Åström

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Daniel Bergman
Gunilla Wallsten
Bo Hultin
Roland Nordin
Monica Nordvall Hedström
Anders Josefsson

Mattias Karlsson

Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot
Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Anna Hövenmark
Bo Goding
Ove Haarala
Ingmari Åberg

Ersätter

Christina Snell-Lumio
Kristina Nilsson

Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Nils-Olov Lindfors
Katarina Sundbaum-Funck
Kurt-Åke Andersson
Kristina Bäckström

Lars-Åke Mukka

Liberalerna (3 ledamöter)
Ledamot
Jens Sundström
Erik Lundström
Inger Lundberg

Ersätter

Anne Kotavuopio Jatko
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Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Agneta Granström
Catarina Ask
Ann-Louise Hagström

Mats Dahlberg

Sverigedemokraterna (3 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Magnus Häggblad
Susanne Ström
Arne Gustafsson

Carita Elfving

Övriga ledamöter (1 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Sten Nylén
Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:

Parti
(S)

Ersättare
Nils Harnesk
Stefan Mella

(NS)

Sead Maglic
Lena Nordgren

(M)

Birgit Meier-Thunborg (fm)

(V)

Maria Holmqvist Ek
Bo Engström

(C)

Per-Arne Kerttu

(L)

-

(MP)

-

(SD)

-
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§ 71

Val av två protokolljusterare
Ledamöterna Anders Bohm (NS) och Erik Lundström (L) utses till att jämte
ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum den 16 oktober 2018 kl. 15:00 i Regionhuset.
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§ 72

Information från presidiet
Ordföranden informerar om fullmäktiges dagordning och planeringen för
dagens sammanträde.
Motioner under behandling:















7-2018 om Utvecklingsplan för Kalix sjukhus (Jens Sundström, L)
8-2018 om Kalix, E-sjukhuset (Agneta Granström, MP)
9-2018 om Barn- och ungdomspsykiatri (Agneta Granström, MP)
10-2018 om laddinfrastruktur (Agneta Granström, MP)
11-2018 om solceller (Agneta Granström, MP)
12-2018 om sex timmars arbetsdag (Agneta Granström MP, Catarina Ask
MP)
13-2018 om ökad grundlön i vårdverksamheten (Agneta Granström MP,
Catarina Ask MP)
14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus (Agneta Granström, MP)
15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa (Agneta Granström, MP)
16-2018 om PSA-test (Agneta Granström, MP)
17-2018 om hållbara transporter (Agneta Granström, MP)
18-2018 om mer kollektivtrafik (Agneta Granström, MP)
19-2018 om utbyggd laddinfrastruktur (Agneta Granström, MP)
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§ 73

Anmälan av interpellationer, frågor och
övriga ärenden
Följande interpellation har lämnats in:
 Interpellation 7-2018 om blodprov för alkohol- och drogtest (Jens Sundström, L)
Beslut

Interpellationen får ställas.
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§ 74

Delårsrapport Region Norrbotten
augusti 2018
Dnr 3441-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport per augusti 2018.

Yttrande till beslutet
Region Norrbotten redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat vilket innebär att regionen med råge når det finansiella resultatmålet. Det är positivt att
många resultat i verksamheten förbättras och det är glädjande att en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen är att Region Norrbotten har god
ekonomisk hushållning.
Sjukvårdsdivisionerna har dock fortsatt stora underskott och det är därför
viktigt att divisionerna kraftsamlar kring arbetet med åtgärderna i de ekonomiska handlingsplanerna så att de ger ekonomisk effekt. Den fortsatta ökningen av kostnader för inhyrd personal är oroande och olika åtgärder har
vidtagits.

Sammanfattning
Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att ett
mål helt har uppnåtts och nio har delvis uppnåtts.
Det ekonomiska resultatet per augusti 2018 är 234 mnkr vilket innebär 4,2
procent av skatter, bidrag och utjämning och betyder att det finansiella resultatmålet har uppnåtts. Periodens nettokostnader har ökat med 3,4 procent
jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och
statsbidrag har ökat med 2,6 procent.
Årsprognosen pekar på ett överskott med 321 mnkr, vilket är 19 mnkr bättre
än fjolårets resultat och 129 mnkr bättre än budget. Ökade medel från nationella överenskommelser samt bättre finansnetto förklarar i allt väsentligt
avvikelsen mot budget. Resultatet utgör 3,9 procent av skatter, bidrag och
utjämning och innebär att resultatmålet bedöms uppnås även för helår 2018.
Däremot har hälso- och sjukvårdsdivisionerna fortsatt underskott vilket beror
på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året
samtidigt som andra kostnader ökar. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför ökade kostnader för inhyrd personal inom somatisk vård, både
läkare och sjuksköterskor.
Regionstyrelsen har 2018-10-03 § 160 föreslagit fullmäktige godkänna Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S), Kenneth Backgård (NS), Glenn Berggård (V) och NilsOlov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Ärendet
Ekonomiskt delårsresultat

Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat för perioden på 234 mnkr,
vilket är 90 mnkr bättre än periodbudgeten men 60 mnkr sämre än föregående år.
Under perioden ökade nettokostnaden med 174 mnkr (3,4 procent) samtidigt
som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 139 mnkr
(2,6 procent).
Regionens divisioner redovisar ett negativt periodresultat med 203 mnkr
vilket är 95 mnkr sämre än resultatmålet. Endast divisionerna Länsteknik
och Service klarar periodens resultatmål. Regiongemensamma verksamheter
redovisar en positiv avvikelse mot periodens resultatmål med 104 mnkr.
Finansieringen redovisar också en positiv avvikelse med 76 mnkr för perioden.
Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 69 mnkr jämfört
med planerade 111 mnkr vilket betyder att 61 procent av handlingsplanerna
har gett ekonomisk effekt.
Intäkterna per augusti är 24 mnkr (2,9 procent) högre jämfört med föregående år och 121 mnkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror på statsbidrag från nationella överenskommelser och EU-bidrag som inte var kända
vid budgettillfället.
Personalkostnaderna har ökat med 48 mnkr (1,8 procent) jämfört med föregående år. Löneavtalsökningen ligger på 66 mnkr och kostnaderna för basbemanning (arbetad och ej arbetad tid) och andra personalkostnader har
minskat med 34 mnkr. Samtidigt har kostnaden för extratid ökat med 16
mnkr. Pensionskostnaderna är 55 mnkr högre än föregående år som följd av
ökade avsättningar till pensioner.
Kostnader för inhyrd personal uppgår till 218 mnkr vilket är 25 mnkr högre
än samma period föregående år. Ökningen av inhyrd personal är i somatisk
vården och avser både läkare och sjuksköterskor. Även kostnaderna för köpt
utomlänsvård ökar och ligger nu på 375 mnkr vilket är en ökning med 12
mnkr. Kostnaderna för läkemedel ökar med 28 mnkr.
Ekonomisk årsprognos

Årsprognosen pekar på ett överskott med 321 mnkr, vilket är 129 mnkr
bättre än budget. Regiongemensamma verksamheter prognostiserar ett överskott på 91 mnkr. Årsprognosen för finansieringen är 187 mnkr bättre än
budget vilket framför allt förklaras av lägre avskrivningar till följd av införande av komponentavskrivning på fastigheter, realisering av vinster i pensionsportföljen, icke förbrukade medel från nationella överenskommelser,
befolkningsförändringar och reserver.
Divisionernas årsprognoser pekar på ett underskott på 318 mnkr, vilket är
154 mnkr sämre än resultatmålet. Resultatavvikelsen för divisionerna beror
på att beslutade handlingsplaner inte förväntas ge full effekt samt att kostnader inom andra områden ökar. Framför allt svårigheter med kompetensförsörjning som medför ökade kostnader för inhyrd personal. Även kostnaderna
för läkemedel och sjuktransporter i luften ökar.
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Divisionernas prognosticerade resultat är 14 mnkr sämre än föregående år
när hänsyn tas till budgetjusteringar, varav Division Närsjukvård prognosticeras försämra sitt resultat med 5 mnkr och Division Länssjukvård med 27
mnkr. Resultatet för Division Folktandvård prognosticeras bli 5 mnkr bättre
än föregående år. Resultatet för Division Service prognosticeras bli 12 mnkr
bättre än 2017 och 6,5 mnkr bättre än resultatmålet för 2018. Division Länsteknik prognosticeras uppnå ett resultat som är 10 mnkr bättre än resultatmålet och 1 mnkr bättre än 2017.
Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges
strategiska mål

Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått
inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även
aktiviteter och andra faktorer påverkar.
God ekonomisk hushållning

Region Norrbotten redovisar ett ekonomiskt resultat för både perioden och i
årsprognosen som överstiger det finansiella målet på 2 procent av skatter,
statsbidrag och utjämning. Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att ett mål helt har uppnåtts och nio har delvis uppnåtts.
En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och
verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har god
ekonomisk hushållning.
Medborgare
Nöjda medborgare
Den samlade bedömningen är att målet om nöjda medborgare till viss del är
uppnått. Aktiviteter görs för att öka förtroendet för verksamheten och för
hållbara livsmiljöer. Vad gäller förtroende för verksamheten är kunskap
viktigt. Insatser görs för att öka kunskapen om regionens uppdrag, verksamhet och resultat. Under våren påbörjades en informationskampanj om regionens arbete med att minska beroende av inhyrd personal och vad det innebär. Det arbetet fortsätter under hösten.
Även artikelserien Hit gick pengarna som beskriver hur de statliga pengarna
till regional tillväxt används och kommer medborgare och företag till nytta
fortsätter. Företagare och projektägare berättar om sina utmaningar och satsningar.
Det finns en god grund för arbetet med hållbara livsmiljöer. Aktiviteter görs
som bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Arbetet med hållbara
livsmiljöer ställer krav på samarbete med andra aktörer, till exempel kommuner, myndigheter och civilsamhället. Ett viktigt verktyg är den regionala
utvecklingsstrategi som nu arbetas fram och är ute på bred remiss i länet.
Strategierna och planerna utgör grunden för samverkan kring hållbara livsmiljöer då de beskriver mål och prioriteringar.
En god och jämlik hälsa
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Positivt är att flera preventiva insatser kommit igång bra på flera håll i länet
och är ökande. Fler patienter i riskgrupp diabetes, högt blodtryck och/eller
övervikt har fått en dokumenterad riskbedömning av levnadsvanor jämfört
med föregående tertial. Däremot finns det skillnader mellan män och kvinnor, män i riskgruppen får i högre utsträckning en dokumenterad riskbedömning. Andelen patienter i riskgrupp psykisk hälsa som fått levnadsvanefråga
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har också ökat. Här ses inga skillnader mellan manliga respektive kvinnliga
patienter.
Dokumenterade insatta åtgärder vid konstaterad risk har också ökat för
bägge riskgrupperna. Resultatförbättringen är glädjande och tyder på att
hälsocentraler i allt större grad involverar levnadsvanearbetet i vårdkontakter, i alla fall när det gäller dessa två valda riskgrupper. Det behövs dock
åtgärder för att säkra att kvinnor i lika hög grad som män får riskbedömning
av levnadsvanor även i gruppen patienter med diabetes, högt blodtryck
och/eller övervikt.
Inom området en god och jämlik hälsa pågår omfattande insatser. Fler barn
och vuxna får idag frågan om våld i nära relation vilket gör att fler människor kan få möjlighet till stöd och då även minskad risk för ohälsa nu och
senare i livet. Ökat genomförande av Norrbottens hälsosamtal behöver fortsatt vara i fokus, och skulle också innebära en ökning av antalet norrbottningar som får frågan om våld i nära relation. Med tiden behöver fler hälsofrämjande metoder och förebyggande insatser bli en naturlig del av den dagliga verksamheten.
Fortfarande befinner sig Region Norrbotten bara i början av ett omställningsarbete mot en mer hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande hälsooch sjukvård men där antagandet av strategin Vägen till framtidens hälsa och
vård år 2035 visar på dess stora betydelse för att möta behoven.
Insatser som kompenserar för ojämna förutsättningar för hälsa behöver utvecklas och användas mer. Handlingsplanen för att genomföra den regionala
folkhälsostrategin blir ett naturligt stöd i kommande års insatser. Här har
hälso- och sjukvården viktig roll för att jämna ut hälsan då medarbetare möter människor med olika bakgrund och förutsättningar.
Verksamhet
Effektiv verksamhet med god kvalitet
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Resultaten har förbättrats för de flesta styrmåtten jämfört med föregående
period men det krävs fortsatta förbättringar innan målnivåerna nås i sin helhet.
Inom den palliativa vården har andelen patienter med dokumentation av
behandlingsstrategi i journalen fortsatt att öka men en del återstår till målnivån. Andelen patienter med tyngre psykisk ohälsa som fått fråga om levnadsvanor är oförändrad jämfört med ifjol och är relativt nära målnivån.
Antalet ärenden till patientnämnden inom området kommunikation är lägre
än föregående perioder. Detta förklaras delvis av att rutinerna för registrering
av anmälningar anpassats till den nationellt vedertagna modellen. Tillgängligheten till regionens hälso- och sjukvård fortsätter att förbättras men 90dagarsmålet för besök och åtgärd inom den specialiserade vården nås ännu
inte. Ledtiderna för standardiserade vårdförlopp inom cancervården når inte
upp till regionens mål men är betydligt bättre än riksgenomsnittet.
Användningen av 1177:s e-tjänster fortsätter att öka och funktionaliteten
utvidgas. Andel av befolkningen som loggat in på 1177 närmar sig målet på
50 procent av befolkningen i länet.
Andelen patienter 75 år eller äldre som har en dokumenterad och sökbar
läkemedelsberättelse i journalsystemet har ökat något men når fortfarande
inte målnivån. Vårdskadorna har minskat och är nu nära målet på mindre än
sju procent.
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Helhetsperspektiv med personen i centrum
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Antalet samordnade individuella planer har ökat betydligt jämfört med
samma period 2017 och målet för 2018 har uppnåtts. Även andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit i framtagandet har ökat
kraftigt och uppnår målet. Andelen oplanerade återinskrivningar i sluten
vård ökade något under perioden medan andelen utskrivningsklara patienter
som är kvar på sjukhus minskade. Målnivåerna nås fortfarande inte inom
dessa områden men de omfattande förbättringsåtgärder som pågår har visat
resultat. Det totala antalet dagar som utskrivningsklara varit kvar på sjukhus
har minskat kraftigt under året och ytterligare förbättringar väntas.
Kunskap och förnyelse
Konkurrenskraftig region
Den samlade bedömningen är att målet om en konkurrenskraftig region till
viss del har uppfyllts. Aktiviteter planeras och genomförs i linje med framgångsfaktorerna som är målanpassade åtgärder och ett tydligt regionalt företrädarskap. Satsningar görs för utveckling inom kulturområdet, näringslivet
och samhällsutvecklingen. Utvecklingsmedel fördelas enligt prioriteringar i
regionala planer och strategier. Regionen jobbar aktivt med att synliggöra
våra särskilda förutsättningar och behov för en hållbar utveckling. Det görs
bland annat genom rapporter om Norrbottens förutsättningar och behov som
ska leda till att stärka länets förutsättningar i viktiga regionala tillväxt- och
utvecklingsfrågor. Rapporter som tas fram inom Regional förnyelse utgör
viktiga beslutsunderlag i det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten.
Förnyelse för framtiden
Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått och att de aktiviter
som genomförts och pågår bidrar till att målet kan uppnås under året.
För att fokusera och skapa genomförandekraft i vårt förnyelsearbete har
strategin Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035 arbetats fram och antagits av regionstyrelsen i juni. Målbilden i strategin har formats i dialoger
med såväl medborgare, patienter, medarbetare och chefer.
Andra aktiviteter inom området är en fortsatt stor utbildningssatsning inom
patient- och flödesorientering för chefer och tränare samt aktiviteter för att
involvera patienter och närstående i förbättringsarbeten bland annat via regionens deltagande i projektet Spetspatienter.
Fortsatta strategiska forskningssatsningar bland annat inom psykiatri och
hälsoekonomi bidrar också till måluppfyllelsen.
För att tillförsäkra en strategisk och sammanhållen utveckling fortsätter vi att
utveckla arbetsformerna i våra interna samverkansforum för utvecklingsfrågor såsom Utvecklingsrådet och Kompetens – och utbildningsforum. Dessutom deltar regionen i ett stort antal externa samverkansprojekt och samverkansforum som bidrar till god omvärldskunskap och viktiga kontakter för
utvecklingskraft.
Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare
Målen för området attraktiv arbetsgivare är utmanande och kräver ett långsiktigt aktivt arbete. Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått
för perioden. Chefernas förutsättningar att utöva ledarskap behöver fortsatt
utvecklas, där stöd och avlastning i bemanningsfrågor är avgörande. Därför
är det pågående projektet avseende bemanningsplanering prioriterat, tillsammans med utbildningsfrågor, rekryteringsarbete, uppgifts- och kompe15
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tensväxling. Regionstyrelsen har fattat beslut om särskilda satsningar, som
en del i arbetet med att öka attraktiviteten och minska beroendet av inhyrd
bemanning.
Aktivt medarbetarskap
Den samlade bedömningen av de delmål som kan utvärderas i delårsrapporten, är att målet är uppnått för området. Mätningarna av sjukfrånvaron visar
att den totala sjukfrånvaron ligger lägre jämfört med samma period förra året
och att andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser ökar. Sammantaget är aktivt medarbetarskap ett område som kräver stora insatser under
många år. Därför är det pågående projektet för att minska sjukfrånvaron
prioriterat och fortsatt fokus är på tidig rehabilitering och förebyggande insatser.
Ekonomi
Ekonomi som ger handlingsfrihet
Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått. Regionen redovisar
ett positivt resultat för perioden på 4,2 procent av skatter, utjämning och
statsbidrag och således uppnås det finansiella delmålet som är 2 procent.
Enligt årsprognos bedöms resultatet bli 3,9 procent och således bedöms delmålet uppnås även för helår 2018. För att helt uppnå målet måste divisionerna hålla sina ekonomiska ramar. Två av fem divisioner uppnår resultatmålet för perioden och två av fem prognostiserar att nå resultatmålet för 2018.
Ekonomisk effekt av handlingsplanerna har minskat under andra tertialen
och bedöms fortsätta ge svag effekt resten av året. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför fortfarande ökade kostnader för inhyrd personal
inom somatisk vård, både läkare och sjuksköterskor.
För att långsiktigt upprätthålla en ekonomi som ger handlingsfrihet måste
kostnadsnivån sänkas samt nettokostnadsutvecklingen vara lägre än intäktsutvecklingen. Det förutsätter att de ekonomiska handlingsplanerna ger full
effekt samtidigt som andra kostnader inte får öka. Det återstår arbete för att
uppnå det.
Ekonomi som inte belastar kommande generationer
Måluppfyllelsen har förbättrats sedan första tertialen och den samlade bedömningen är att målet delvis är uppnått. Regionens positiva resultat förbättras vilket ökar soliditeten och likviditeten och planerade avsättningar för att
trygga framtida pensionsutbetalningar har gjorts.
Regionens kostnader för att producera hälso- och sjukvård är högre än genomsnittet i riket. Senaste jämförelsen (2017) visar att kostnadsnivån är ca 7
procent högre än för jämförbara sjukhus.
För att helt uppnå delmålen en verksamhet som är anpassad till regionens
intäktsnivå samt en verksamhet som är kostnadseffektiv behöver kostnadsnivån sänkas i storleksordningen 200-300 mkr. Arbetet med processer och
flöden måste fokuseras. En viktig komponent i effektiva processer är produktions- och kapacitetsplanering.
Arbetet med kompetensförsörjning, kompetensväxling samt att införa nya
arbetssätt har avgörande betydelse för måluppfyllelsen.
Bilagor:

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018
Regionstyrelsens protokoll § 160, 2018-10-03
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Notering
Anna Scott (NS) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Sead Maglic (NS).
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§ 75

Strategisk plan 2019-2021
Dnr 1961-2018

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att fastställa skattesats för 2019 till 11,34 per
skattekrona.
2. Regionfullmäktige beslutar anta Strategisk plan 2019-2021 enligt regionstyrelsens förslag 2018-10-03 § 162, med följande ändringar:
- Sidan 34, andra stycket under rubriken ”Övriga ekonomiska förutsättningar” formuleras: ” För att minska beroendet av inhyrd bemanning
avsätts i ett första skede 49 mnkr för satsning på sjuksköterskor, Senare sker, efter analys, en ytterligare satsning med ytterligare c:a 50
miljoner kronor, för vilken regionstyrelsen får utforma principer. Regionstyrelsen ska även göra en översyn av lönestrukturen på regionens
sjukhus”.
- Sidan 35, tredje stycket under rubriken ”Övriga ekonomiska förutsättningar” formuleras: ”Pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn genomförs. Parallellt genomförs under
planperioden planering för införande av magnetkameraverksamhet i
Kalix och Kiruna”.
- Ett tillägg förs in under rubriken ”Övriga ekonomiska förutsättningar”
enligt följande: ”För att säkerställa en patientnära vård, utreds och planeras för införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar
under planperioden”, samt att ramförändringarna ändras som en konsekvens av ovanstående.
- Stycket om Garnisfastigheter AB på sidan 34 tas bort.

Reservationer
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar
sig mot beslutet.

Yttrande till beslutet
Länets befolkningsutveckling och demografi ställer stora krav på regionen
varför målbilden för framtidens hälsa och vård 2035 är en viktig utgångspunkt för kommande arbeten.

Sammanfattning
I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns
det en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med
andra aktörer behöver hantera. För att kunna möta behov och förväntningar
även i framtiden behöver viktiga steg i gemensam riktning tas redan idag.
En långsiktig målbild för framtidens hälsa- och vård med sikte på 2035 har
tagits fram. Fyra tydliga kännetecken ses i den långsiktiga riktningen i hälsooch sjukvården och tandvården; individen och länets kvinnliga och manliga
medborgare får likvärdigt och bra stöd att främja sin hälsa, är en aktiv och
delaktig partner i vården, får nära vård på nya sätt och en god och samordnad
vård på jämställda villkor. För att arbeta resurseffektivt och se till att vi
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hamnar rätt i framtiden måste beslut och vägval i nutid hela tiden säkra att de
har förankring i de långsiktiga målen.
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag.
Regionfullmäktige beslutade 2018-06-19–20 § 44 att återremittera ärendet
för att utreda frågorna om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna och Kalix
med behörig personal som sköter utrustningen, att se över lönestrukturen i
Region Norrbotten för personalen på regionens sjukhus samt att starta ett
projekt om nytt sjukhus i Kiruna på grund av stadsomvandlingen.
Regionstyrelsen har 2018-10-03 § 162 föreslagit fullmäktige fastställa skattesats för 2019 till 11,34 kr per skattekrona samt att anta nytt förslag på Strategisk plan och budget 2019-2021.
Vid ärendets behandling i regionstyrelsen 2018-10-03 föreslog Kenneth
Backgård (NS) följande ändringar på sidan 34 i förslaget till Strategisk plan
2019-2021: ”För att minska beroendet av inhyrd bemanning avsätts i ett
första skede 49 mnkr för satsning på sjuksköterskor, Senare sker, efter analys, en ytterligare satsning med ytterligare c:a 50 miljoner kronor, för vilken
regionstyrelsen får utforma principer. Regionstyrelsen ska även göra en
översyn av lönestrukturen på regionens sjukhus. Pågående förändringar av
magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn genomförs. Parallellt
genomförs under planperioden utredning och införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna. För att säkerställa en patientnära vård, utreds och planeras för införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperioden. Konsekvensändring av ramen nedan”.

Ärendets behandling under sammanträdet
Sten Nylén (Övr) föreslår bifalla Kenneth Backgårds ändringsförslag i regionstyrelsen, med ändring av ”utredning” av införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna till ”planering för” införande.
Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla Sten Nyléns samtliga förslag. Backgård föreslår vidare att stycket om Garnisfastigheter AB på sidan 43 i regionstyrelsens förslag till Strategisk plan 2019-2021 tas bort.
Anders Josefsson (M) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla Kenneth
Backgårds samtliga förslag.
Anders Öberg (S) stödjer Kenneth Backgårds förslag om att ta bort stycket
om Garnisfastigheter AB.
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) föreslår bifalla regionstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar fullmäktige om någon ledamot föreslår bifalla sjukvårdspartiets, sverigedemokraternas eller moderaternas, centerpartiets och
moderaternas gemensamma förslag till Strategisk plan 2019-2021, som erhöll yrkanden vid ärendets behandling i regionfullmäktige 2018-06-19—20
§ 44 och finner att fullmäktige enhälligt beslutar att dessa förslag dras tillbaka.
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag om Strategisk plan 2019-2021
under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Kenneth Backgårds tillägg om ytterligare satsning på
sjuksköterskor under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
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Votering begärs och genomförs, där en ja-röst innebär att bifalla Kenneth
Backgårds förslag och en nej-röst innebär bifalla regionstyrelsens förslag.
Efter genomförd omröstning konstaterar ordföranden att 36 ja-röster och 35
nej-röster avgetts och att fullmäktige därmed beslutat bifalla Kenneth Backgårds förslag om ytterligare satsning på sjuksköterskor.
Voteringsresultat

Socialdemokraterna (26 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nej

Britt-Marie Vikström

N

Anders Öberg

N

Gunnel Eriksson

Lars U Granberg

N

Sven Holmqvist

N

Leif Bogren

N

Jan Sydberg

N

Ida Johansson

N

Thor Viklund

N

Kent Ögren

N

Lennart Åström

N

Per-Erik Muskos

N

Lennart Holm

Anita Gustavsson

N

Ruschadaporn Lindmark

N

Bengt Westman

N

Daniel Persson

N

Johannes Sundelin

N

Bengt Niska

N

Emmi-Lie Spegel

N

Roland Nirlén

Gustav Uusihannu

N

Bente Moen Åkerholm

Ewelina Edenbrink

N

Lennart Thörnlund

N

Ia Uvberg

N

Eivy Blomdahl

N

Anders Burman

Agneta Lipkin

N

Lena Goldkuhl

Maivor Johansson

N

Elisabeth Lindberg

N
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Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Kenneth Backgård

Nej

Avstår Frånv

J

Berit Vesterlund

Lennart Ojanlatva

J

Anders Bohm

J

Sören Sidér

J

Terese Falk-Carolin

J

Jörgen Afvander

J

Holger Videkull

J

Anders Sundström

J

Erika Sjöö

J

Sead Maglic

Anna Scott

J

Karin Andersson

J

Martin Åström

J

Doris Messner

J

Maire Nyström

Johnny Åström

J

Erkki Bergman

J

Dan Ankarholm

J

Margareta Henricsson

J

Bo Ek

J

Margareta Dahlén

J

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Daniel Bergman

Mattias Karlsson

Ja
J

Gunilla Wallsten
Birgit Meier-Thunborg

Nej

J
Bo Hultin

J

Roland Nordin

J

Monica Nordvall Hedström

J

Anders Josefsson

J
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Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nej

Glenn Berggård

N

Elisabeth Bramfeldt

N

Anna Hövenmark

N

Bo Goding

Christina Snell-Lumio

N

Ove Haarala

Kristina Nilsson

N

Ingmari Åberg

Avstår Frånv

N

Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nils-Olov Lindfors

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

J

Katarina Sundbaum-Funck

Lars-Åke Mukka

J

Kurt-Åke Andersson

J

Kristina Bäckström

J

Liberalerna (3 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Jens Sundström

J

Erik Lundström

J

Inger Lundberg

Anne Kotavuopio Jatko

J

Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nej

Agneta Granström

N

Catarina Ask

N

Ann-Louise Hagström

Mats Dahlberg

N
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Sverigedemokraterna (3 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Magnus Häggblad

J

Susanne Ström

J

Arne Gustafsson

Carita Elfving

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

J

Övriga ledamöter (1 ledamot)
Ledamot

Ersätter

Ja

Sten Nylén

J
Ordföranden ställer Kenneth Backgårds förslag om planering för magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Kenneth Backgårds förslag om distriktssköterskemottagningar under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Kenneth Backgårds förslag om ramförändringar under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Kenneth Backgårds förslag om att ta bort stycket om
Garnisfastigheter AB i regionstyrelsens förslag till Strategisk plan 20192021 under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer slutligen regionstyrelsens förslag om skattesats under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Ärendet
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen
innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med beskrivningar. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.
I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns
en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med andra
aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningarna kan sammanfattas med svag
befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökande försörjningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjningen inom både offentlig
sektor och näringslivet.
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag. För att
tydliggöra detta finns perspektiven samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.
Regionfullmäktige beslutade 2018-06-19--20 § 44 att återremittera ärendet
med anledning av Sten Nyléns (S) förslag om:
 Ett tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna och Kalix med behörig personal som sköter utrustningen
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Ett tillägg om att se över lönestrukturen i Region Norrbotten för personalen på regionens sjukhus
 Att starta ett projekt om nytt sjukhus i Kiruna på grund av stadsomvandlingen
Regionstyrelsen förslår nu en reviderad Strategisk plan 2019-2021 där regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda framtida magnetkameraverksamhet i
Kalix när pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och
Sunderbyn är genomförda under planperioden samt även göra en översyn av
lönestrukturen på regionens sjukhus.
Planen är även kompletterad med att regionstyrelsen har 3 oktober 2018
godkänt en avsiktsförklaring om att teckna ett avtal med LKAB om villkoren
för förhandling om förtidslösen, planering mm inför ett nytt sjukhus i Kiruna. Ett konkret avtal bedöms kunna föreläggas regionfullmäktige våren
2019.

Bilagor:
Förslag till Strategisk plan 2019-2021
Regionfullmäktiges protokoll 2018-06-19–20 § 44
Regionstyrelsens protokoll § 162, 2018-10-03
Notering
Bo Hultin (M) avbryter tjänstgöringen under ärendets behandling och ersätts av Birgit Meier-Thunborg (M).
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§ 76

Motion 2-2018 angående borttagning av
hyra för varmvattenbassängträning
Dnr 1297-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Reservationer
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter reserverar
sig mot beslutet.

Yttrande
För att utjämna de stora variationer och den ojämlikhet som tidigare funnits
gällande avgifter och regler för bassängträning införde Region Norrbotten
2017 enhetstaxa för extern användning av bassängerna i länet. För att säkerställa möjlighet till bassängträning i hela länet har regionen därefter gjort en
överenskommelse med HSO Norrbotten om ett bidrag för att finansiera träning i varmvattenbassäng. Region Norrbotten anser att varmvattenbassängerna i länet är en resurs för att bedriva habilitering, rehabilitering samt bassängträning för de patientgrupper där vattnets värme och avlastning är en
förutsättning för en fullgod rehabilitering.

Sammanfattning
Anders Bohm (NS) föreslår i en motion att Region Norrbotten tar bort avgiften på 500 kronor per timme för träning i varmvattenbassäng. Bohm anför att
HSO:s medlemsföreningar förlorar medlemmar och att det finns föreningar
som överväger att lägga ned sin verksamhet eftersom medlemmarna inte har
råd att betala avgiften för träning i varmvattenbassäng.
Regionstyrelsen har 2018-10-03 § 176 föreslagit fullmäktige anse motionen
besvarad.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Bohm (NS), Susanne Ström (SD), Magnus Häggblad (SD), Inger
Lundberg (L), Roland Nordin (M), Nils-Olov Lindfors (C) och Kurt-Åke
Andersson (C) föreslår bifalla motionen.
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (MP) föreslår bifalla regionstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Anders Bohms förslag och
finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs, där en ja-röst innebär att bifalla regionstyrelsens förslag och en nej-röst innebär bifalla Anders Bohms förslag. Efter
genomförd omröstning konstaterar ordföranden att 35 ja-röster och 36 nejröster avgetts och att fullmäktige därmed beslutat bifalla motionen.
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Voteringsresultat

Socialdemokraterna (26 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nej

Britt-Marie Vikström

J

Anders Öberg

J

Gunnel Eriksson

Lars U Granberg

J

Sven Holmqvist

J

Leif Bogren

J

Jan Sydberg

J

Ida Johansson

J

Thor Viklund

J

Kent Ögren

J

Lennart Åström

J

Per-Erik Muskos

J

Lennart Holm

Anita Gustavsson

J

Ruschadaporn Lindmark

J

Bengt Westman

J

Daniel Persson

J

Johannes Sundelin

J

Bengt Niska

J

Emmi-Lie Spegel

J

Roland Nirlén

Gustav Uusihannu

J

Bente Moen Åkerholm

Ewelina Edenbrink

J

Lennart Thörnlund

J

Ia Uvberg

J

Eivy Blomdahl

J

Anders Burman

Agneta Lipkin

J

Lena Goldkuhl

Maivor Johansson

J

Elisabeth Lindberg

J
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Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Kenneth Backgård

Nej

Avstår Frånv

N

Berit Vesterlund

Lennart Ojanlatva

N

Anders Bohm

N

Sören Sidér

N

Terese Falk-Carolin

N

Jörgen Afvander

N

Holger Videkull

N

Anders Sundström

N

Erika Sjöö

N

Sead Maglic

Anna Scott

N

Karin Andersson

N

Martin Åström

N

Doris Messner

N

Maire Nyström

Johnny Åström

N

Erkki Bergman

N

Dan Ankarholm

N

Margareta Henricsson

N

Bo Ek

N

Margareta Dahlén

N

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Daniel Bergman

Mattias Karlsson

Ja

N

Gunilla Wallsten
Birgit Meier-Thunborg

Nej

N
Bo Hultin

N

Roland Nordin

N

Monica Nordvall Hedström

N

Anders Josefsson

N
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Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Glenn Berggård

J

Elisabeth Bramfeldt

J

Anna Hövenmark

J

Bo Goding

Christina Snell-Lumio

J

Ove Haarala

Kristina Nilsson

J

Ingmari Åberg

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

J

Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nils-Olov Lindfors

N

Katarina Sundbaum-Funck

Lars-Åke Mukka

N

Kurt-Åke Andersson

N

Kristina Bäckström

N

Liberalerna (3 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nej

Jens Sundström

N

Erik Lundström

N

Inger Lundberg

Anne Kotavuopio Jatko

Avstår Frånv

N

Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nej

Agneta Granström

J

Catarina Ask

J

Ann-Louise Hagström

Mats Dahlberg

J
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Sverigedemokraterna (3 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Ja

Nej

Magnus Häggblad

N

Susanne Ström

N

Arne Gustafsson

Carita Elfving

Avstår Frånv

N

Övriga ledamöter (1 ledamot)
Ledamot

Ersätter

Ja

Sten Nylén

Nej

Avstår Frånv

N

Ärendet
Under 2016 gjordes en översyn av dåvarande landstingets bassängverksamhet. Översynen visade att det saknades tydlig evidens för bassängträningens
positiva rehabiliteringseffekter generellt. Däremot ses en självupplevd ökad
livskvalitet hos några patientgrupper då vattnets värme och avlastning underlättar rörelser som är svåra att utföra på land.
Bassängträning fungerar i en del fall som smärtlindrande behandling. För
personer med knä- och höftartros avlastar vattnet en stor del av kroppsvikten
och förbättrar därmed möjligheterna att träna med mindre smärta eller helt
smärtfritt. Analyser av bassängträning visar även på en liten till måttlig effekt på fysisk funktion och livskvalitet hos patienter med knä- och höftartros.
Vissa barn med svåra rörelsehinder har inte förmågan eller kraften att utföra
rörelser på land, för dessa barn är träning i varmvattenbassäng enda alternativet till att själva kunna utföra rörelser. Den psykosociala vinsten är stor då
barnen i bassängen blir jämlika, oavsett om de kan gå eller inte.
I översynen framkom också att det fanns stora variationer och ojämlikheter
vad gäller avgifter och regler för extern användning av bassängerna.
Som ett resultat av översynen beslutade regionfullmäktige den 15 februari
2017 att ett gemensamt pris skulle sättas för uthyrning av regionens bassänger. Priset grundar sig på självkostnadspris, och är satt till 500 kronor per
timme oavsett vilken bassäng i länet som hyrs ut.
Sedan tidigare erhåller HSO ett verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.
En överenskommelse med HSO Norrbotten gjordes den 8 juni 2018, överenskommelsen innebär att Region Norrbotten har lämnat ett utökat bidrag på
200 000 kronor för hösten 2018 för att möjliggöra träning i varmvattenbassäng. Medlen ska i sin tur fördelas mellan medlemsorganisationerna och
användas för att finansiera träning i varmvattenbassäng i länet.
För att åstadkomma en likvärdig vård och likvärdigt användande av bassängerna i länet pågår för närvarande ett arbete i Region Norrbotten med att
ta fram en anvisning gällande bassängverksamhet.
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Bilagor:
Motion 2-2018 angående borttagande av hyra för varmvattenbassänger (Anders Bohm, NS)
Regionstyrelsens protokoll § 176, 2018-10-03
Notering
Majvor Johansson (S) går in som ledamot.
Katarina Sundbaum-Funck (C) avbryter tjänstgöringen.
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§ 77

Motion 4-2018 angående vårdapp i
vårdvalet
Dnr 1407-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Reservationer
Liberalernas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Yttrande
Region Norrbotten arbetar aktivt för att kunna erbjuda länets invånare nya
sätt att komma i kontakt med vården med hjälp av digitala tjänster och har
inlett en förstudie för etablering av en digital hälsocentral i Norrbotten. Göran Stiernstedt har fått regeringens uppdrag att genomföra en utredning gällande hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter
behov. Ett delbetänkande presenterades i juni 2018 med frågeställningar
kring lagstiftning, individens integritet samt hur digitala vårdkontakter kan
öka vårdens effektivitet, ersättas ekonomiskt och minska beroendet av inhyrd personal. Region Norrbotten avser att invänta slutbetänkandet som
kommer 2019 innan beslut tas om införandet av eventuella vårdappar i vårdvalet.

Sammanfattning
Jens Sundström (L) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder möjligheterna att upphandla sjukvårdsrådgivning/mottagningsverksamhet med
läkare och sjuksköterskor i mobilapp och webb för chatt, telefon och videosamtal som en integrerad del i regionens hälsocentralers verksamhet. Liberalerna anser att tjänsten bör tillhandahållas inom ramen för vårdvalet för att
den även ska kunna användas av de privat driva vårdenheterna på samma
villkor som för regionen.
Regionstyrelsen har 2018-10-03 § 177 föreslagit fullmäktige anse motionen
besvarad.

Ärendets behandling under sammanträdet
Jens Sundström (L) föreslår bifalla motionen.
Agneta Granström (MP) och Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Jens Sundströms förslag
och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.

Ärendet
Regeringen har gett utredaren Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur de
digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och hur
de ska fungera långsiktigt.

31

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 9 OKTOBER 2018

Uppdraget har delredovisats den 15 juni 2018, och ska slutredovisas senast
30 juni 2019. I delbetänkandet har utredningen gjort vissa inledande analyser
med fokus på styrsystem och vårdkonsumtion utifrån socioekonomisk indelning.
Uppdraget att analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade
nätdoktorer kan skapas med hänsyn till principen om behovsstyrd vård,
kommer att vidgas till att omfatta digitala vårdkontakter i ett vidare perspektiv, som kontakt med olika yrkeskategorier via mejl, chatt eller journal på
nätet. Frågeställningar som kommer att belysas i det fortsatta arbetet är bland
annat;
 krävs förändrad lagstiftning avseende informationsutbytet i vården,
 hur säkerställs individens integritet,
 hur kan digitala vårdkontakter användas för att öka vårdens effektivitet,
 hur bör digitala kontaktvägar ersättas ekonomiskt, finns det former av
digitala kontakter som inte bör ingå i den offentliga finansieringen,
 kan digitala vårdkontakter minska beroendet av inhyrd personal?
De digitala inslagen i vården har ökat kraftigt på senare tid, både i form av
digitala besök hos de privata nätläkarna och genom att landstingen/regionerna utvecklar fler digitala tjänster i vården.
Antalet besök hos nätläkarna har ökat kraftigt, men utgör fortfarande en
mycket liten del av den samlade verksamheten i primärvården. I Norrbotten
har antalet digitala vårdbesök ökat med ca 1700 under perioden juni 2016 till
december 2017. Kostnaderna ökade under samma period med ca 1 mnkr.
För att aktivt möta utmaningarna med färre personer i arbetsför ålder och en
ökande andel äldre i befolkningen arbetar Region Norrbotten utifrån strategin Vägen för framtidens hälsa och vård år 2035. Målet är en hälso- och
sjukvård som arbetar mer hälsofrämjande, ser patienten som en aktiv partner
och använder nya digitala lösningar och förändrade arbetssätt. Därför pågår
redan ett arbete i regionen kring hur olika digitala vårdtjänster ska införas.
Grundläggande i Region Norrbottens digitaliseringsstrategi för framtidens
hälsa och vård är att teknik, organisationskultur, kompetens och arbetssätt
utvecklas tillsammans under en samlad ledning.
Region Norrbotten har i dagsläget ett antal pågående insatser med målsättningen att kunna erbjuda länets invånare en möjlighet att kunna komma i
kontakt med vården på nya sätt med stöd av digitala tjänster. Under det senaste året har ungdomsmottagningen i Piteå infört en digital tjänst där ungdomar i Piteå älvdal kan komma i kontakt med ungdomsmottagningen. Arbete pågår med att bredda denna tjänst så den ska kunna erbjudas till ungdomar i hela länet. Regionen avser även att inrätta en digital hälsocentral i
länet och har påbörjat arbetet genom en förstudie.

Bilagor:
Motion 4-2018 om vårdapp i vårdvalet (Jens Sundström, L)
Regionstyrelsens protokoll § 177
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§ 78

Motion 5-2018 angående screening av
prostatacancer
Dnr 1426-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar återremittera ärendet för att gå igenom Socialstyrelsens rapport och se om PSA-screening kan införas i form av en referensstudie enligt Skånemodellen.

Yttrande
Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda
screening för prostatacancer med PSA-prov. Region Norrbotten har hittills
valt att följa Socialstyrelsens rekommendationer i Nationella riktlinjer. Om
rekommendationerna ändras tar regionen ny ställning i frågan.

Sammanfattning
Jens Sundström (L) föreslår i en motion att regionen utreder möjligheten till
att erbjuda screening av prostatacancer för personer över 60 år.
Socialstyrelsen har utrett och tagit fram en ny bedömning av förutsättningarna för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Socialstyrelsens
bedömning är att det idag inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att
rekommendera ett nationellt screeningprogram för prostatacancer med PSAprov. Rapporten har varit ute på remiss och en slutlig version beslutas under
hösten 2018.
Regionstyrelsen har 2018-10-03 § 178 föreslagit fullmäktige anse motionen
besvarad.

Ärendets behandling under sammanträdet
Jens Sundström (L) föreslår återremittera ärendet för att gå igenom Socialstyrelsens rapport och se om PSA-screening kan införas i form av en referensstudie enligt Skånemodellen.
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Jens Sundströms förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Ärendet
Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör
erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov till män 50 till 70 år.
Sedan dess har nya forskningsresultat publicerats varför Socialstyrelsen har
gjort en ny bedömning av förutsättningarna för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Rapporten har varit ute på remiss och en slutlig
version beslutas under hösten 2018.
Socialstyrelsens samlade bedömning är att det i nuläget saknas tillräckligt
vetenskapligt stöd för att rekommendera ett nationellt screeningprogram för
prostatacancer med PSA-prov. Nyttan med screening för prostatacancer med
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PSA-prov överstiger inte tydligt de negativa effekterna på befolkningsnivå.
Den största nackdelen med screening med PSA-prov är att många män skulle
riskera att diagnostiseras och behandlas, trots att deras cancer aldrig skulle
ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. En svensk studie visar att det på
14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med
en icke dödlig prostatacancer, än som undviker död på grund av screeningen.
Det pågår flera forskningsprojekt på kompletterande tester, bland annat i
Sverige, med syfte att minska överdiagnostik och överbehandling av tidigt
upptäckt prostatacancer. Resultaten av forskning kan under de närmaste åren
ge förutsättning för en ny bedömning av ett nationellt screeningprogram.
Sjukvårdsmyndigheter världen över har gjort liknande bedömningar. Prostatacancer är inte en av de cancerformer som EU:s råd för hälsofrågor rekommenderar för screening.
Regionala cancercentrum i samverkan har tagit fram vårdprogram för prostatacancer utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Rekommendationen är
att inte screena med PSA-prov för män 50-70 år även om det minskar dödligheten i prostatacancer. Alla män som vill göra ett PSA-test ska få information om provets för och nackdelar och därefter erbjudas provtagning om de
önskar det oavsett om de har symtom eller inte. Män med förhöjt PSA-värde
erbjuds redan i dagsläget fortsatt utredning.

Bilaga:
Motion 5-2018 angående screening av prostatacancer (Jens Sundström, L)
Regionstyrelsens protokoll § 178, 2018-10-03
Notering
Bengt Niska (S) avbryter tjänstgöringen.
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§ 79

Styrelsens beredning av Framtidsberedningens verksamhetsrapport
2018
Dnr 1221-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige fattar följande beslut:
1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018.
2. Regionstyrelsen ska säkerställa att kunskap om den regionala utvecklingsstrategins syfte och funktion synliggörs samt säkerställa fortsatt möjlighet för olika aktörer att delta i processen med genomförande och revidering av strategin.

Yttrande
Styrelsen instämmer i beredningens slutsatser och framhåller att det finns ett
behov av öka kunskap och kännedom om den regionala utvecklingsstrategin.
Det är viktigt att struktur och processer fortsatt synliggörs i processen för
genomförande och uppföljning för att visa möjligheter, möjliggöra påverkan
och skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande i länet.

Sammanfattning
Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har pågått samtidigt som framtidsberedningen har arbetar med sitt uppdrag. Framtidsberedningen har sett att det finns behov av kunskap om den regionala utvecklingsstrategin hos länets aktörer.
Framtidsberedningens undersökning har gett värdefullt inspel som tillämpats
vid framtagningen och även för den fortsatta processen med genomförande
och revidering av den nya strategin. Detta lägger grunden för att processen
och utvecklingsarbetet ska vara inkluderande, öppet, stärka medborgarnas
tillit och förtroende och framförallt – inspirera till fortsatt dialog om Norrbottens utveckling och framtid.
Regionstyrelsen har 2018-10-03 § 179 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna regionstyrelsens hantering av framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018 och att regionstyrelsen ska säkerställa att kunskap om den regionala utvecklingsstrategins syfte och funktion synliggörs samt säkerställa fortsatt möjlighet för olika aktörer att delat i processen med genomförande och
revidering av strategin.

Ärendets behandling under sammanträdet
Lennart Thörnlund (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
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Ärendet
Framtidsberedningen har i sin analys sökt svar på uppdragets frågeställning:
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)?
I uppdraget anges aktörer inom det regionala utvecklingsområdet som målgrupp, beredningen har tolkat begreppet medborgarna som företrädare för
näringsliv, organisationer, kommuner och branschföreträdare. Begreppet
medborgardialog innefattar således dialog med representanter för dessa.
Beredningen har använt sig av möten som de har bjudit in aktörerna till,
ibland enskilt och ibland flera aktörer tillsammans. Beredningen har även
genomfört studiebesök i olika verksamheter runtom i länet. Beredningen har
i början av arbetet tagit fram frågeställningar utifrån uppdraget. Dessa har
använts som utgångspunkt vid beredningens dialoger. Dialogerna har därefter anpassats beroende på aktörernas bakgrund och huruvida de tidigare deltagit i framtagandet av RUS. Frågeställningarna är:
 Hur upplever ni ert deltagande i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)?
 Varför är RUS viktig för er och er verksamhet?
 Hur kan RUS-dialogen med Region Norrbotten utvecklas?
De behov som identifierats sammanfattas i nedanstående punkter:
 Det finns behov av kunskap om strategins syfte och funktion. Strategin
behöver synliggöras och marknadsföras.
 Det finns önskemål om möjlighet till både fysiska och digitala dialogmöten samt till möten kvällstid. Utkast på strategin bör skickas på remiss.
 Det finns intresse av att få återkoppling av tidigare utvecklingsstrategi.
Vad kan vi lära av det som redan gjorts och hur kan vi bli bättre på att
lära av varandra?
 Aktörerna efterfrågar regionalt ledarskap för länets utvecklingsfrågor.
Det finns behov av ökad samverkan och samordning i utvecklingsarbetet
samt ett utökat samarbete mellan kommuner.
 Det finns behov av att perspektiv från hela länet får gehör i framtagandet
av strategin samt att den bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling i hela länet.
 Strategin kan fylla ett behov av nytänkande kring länets utveckling och
bidra till att synliggöra framtida möjligheter.

Pågående arbete
Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av
2019. Strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland
länets aktörer, inspel på remissen kan lämnas fram till och med 28 september
2018.
En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Den har upprättats utifrån analyser av de särskilda förutsättningarna för
hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
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Den regionala utvecklingsstrategin innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Förslaget har genom dialoger och
workshops utarbetats i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse,
andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila
samhällets organisationer i länet. Underlaget har förankrats i samverkansforumen Tillväxtberedningen och Regionalt Forum.
Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar
som ska göras i besluten om det regionala utvecklingskapitalet till strukturfondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser. Den är övergripande;
andra styrande dokument, strategier, program och konkreta handlingsplaner
beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin.
Intresset och engagemanget har varit stort för att delta i dialogen om den nya
regionala utvecklingsstrategin, som blir ett levande verktyg som ska forma
Norrbottens framtid. Region Norrbotten kommer under 2019 och framåt att
bjuda in till möten för att diskutera länets utveckling och framtid, bland annat årliga konferenser där vi tillsammans i Norrbotten kan ta del av genomförda insatser och förbereda oss för nya scenarier och händelser i omvärlden.
Nya forum och mötesplatser ska skapas för en bred dialog i hela länet och
fortlöpande kommunicera och diskutera viktiga prioriteringar och beslut.
Processen för framtagning av den regionala utvecklingsstrategin och utvecklingsarbetet har varit och ska för genomförande och revidering fortsatt
vara inkluderande, öppet, stärka medborgarnas tillit och förtroende och framförallt – inspirera till fortsatt dialog om Norrbottens utveckling och framtid.

Uppdrag
Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:
 Säkerställa att kunskap om strategins syfte och funktion synliggörs.
 Säkerställa att insatser vidtas för att säkerställa olika aktörers möjlighet
att delta i den fortsatta processen med genomförande och revidering för
den regionala utvecklingsstrategin.

Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som beredningen uppmärksammat på en återföringsdag 2019 för
fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar.

Bilagor:
Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018
Regionstyrelsens protokoll § 179, 2018-10-03
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§ 80

Styrelsens beredning av Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017
Dnr 1785-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige fattar följande beslut:
1. Regionstyrelsens hantering av Allmänna beredningens rapport för år
2017 godkänns.
2. Regionstyrelsen ska följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder vad
gäller formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och civila
samhället.
3. Åtgärd angående formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och
civila samhället ska inarbetas i den nya regionala utvecklingsstrategin.

Yttrande
Styrelsen instämmer i beredningens slutsatser och vill framhålla att det finns
ett generellt behov av en mer formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och det civila samhället, därav det uppdrag som gavs regiondirektören
i styrelsens plan 2018, att föreslå hur samverkan med civila samhället ska
organiseras.

Sammanfattning
Med anledning av ökade behov av samverkan mellan Region Norrbotten och
Norrbottens civilsamhälle har två större insatser genomförts under 2017:
Allmänna beredningen har undersökt vilket behov civila samhället har av
samverkan med Region Norrbotten och en kartläggning av civila samhället i
Norrbotten har genomförts av SEÖN, Social ekonomi övre Norrland. De
båda kunskapsunderlagen lägger en gedigen grund för att gå vidare mot en
utökad och formaliserad samverkan där de båda parterna kan arbeta gemensamt, på lika villkor med de samhällsutmaningar Norrbotten behöver lösa.
Regionstyrelsen har 2018-10-03 § 180 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna regionstyrelsens hantering av Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017, att regionstyrelsen ska följa upp och återrapportera vidtagna
åtgärder vad gäller formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och
det civila samhället, samt att åtgärd angående formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och det civila samhället ska inarbetas i den nya regionala utvecklingsstrategin.

Ärendets behandling under sammanträdet
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Ärendet
Allmänna beredningen har under 2017 arbetat med uppdraget Vilket behov
har civila samhället av samverkan med Region Norrbotten? Uppdraget är en
del i det arbete som pågår inom regionen med att vidareutveckla formerna
för samverkan med civila samhället. Beredningen har valt att avgränsa upp-
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draget till dialoger med föreningar som är ideellt drivna och av lokal karaktär. Beredningen lämnar i sin rapport följande slutsatser:
 Ett gemensamt behov hos majoriteten av föreningarna är finansiering till
sina verksamheter.
 Det finns ett behov av en gemensam kontaktpunkt som kan ge samlad
information om vilka bidrag som finns att söka, var och hur man ansöker.
 Föreningarna har behov av att marknadsföra sig och att rekrytera nya
medlemmar. Man önskar tillgång till nätverk för att sprida information.
 Föreningarna har behov av utbildning inom föreningskunskap.
 Det finns ett behov hos föreningarna av att regionen lyssnar till deras
erfarenheter och tillvaratar dessa i utvecklingen av den egna verksamheten.

Pågående arbete
Styrelsen vill påminna om den kartläggning som genomfördes av civila
samhället i Norrbotten och presenterades i början av 2018. Resultaten visar
att Norrbottens civilsamhälle består av drygt 6000 organisationer med drygt
15000 anställda och intäkter på nästan 7 miljarder kronor. Organisationerna
spelar en viktig roll för länets sociala och ekonomiska utveckling i rollen
som röstbärare för olika grupper av människor, som leverantör av olika
tjänster till medlemmar och samhälle och som innovatör av nytänkande lösningar på samhälleliga och organisatoriska utmaningar.
Kartläggningen lämnar ett antal rekommendationer till Region Norrbotten
som bland annat beskriver behov av kunskapshöjande insatser, upprättande
av överenskommelser mellan idéburen och offentlig sektor, regional samordning inom och mellan idéburen och offentlig sektor i implementering av
FN:s globala hållbarhetsmål, förbättrad överblick, långsiktighet och omfattning av offentlig finansiering till Norrbottens civilsamhälle.
Med anledning av styrelsens uppdrag till regiondirektören 2018 har ett arbete startat för att undersöka hur processen mot en överenskommelse och
ökad samverkan mellan regionen och civila samhället ska organiseras. Ett
projekt för att omhänderta detta kommer att starta under sen vår eller tidig
höst 2018. Sveriges kommuner och landsting har ett utökat uppdrag att bistå
kommuner och landsting/regioner i processer som inbegriper överenskommelser med civila samhället och kommer att bistå Region Norrbotten i ett
kommande arbete, med erfarenheter och juristexpertis.

Uppdrag
Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:
 Säkerställa att insatser vidtas för att formalisera samverkan med civila
samhället.
 Säkerställa att det sker en kunskapsuppbyggnad kring civilsamhällesfrågor hos förtroendevalda och tjänstepersoner inom Region Norrbotten
 Säkerställa att den samverkan och dialog som etableras är på lika villkor
och till nytta för båda parter, via överenskommelser och avtal.

Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som beredningen uppmärksammat på en återföringsdag 2019 för
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fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar.

Bilagor:
Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017
Regionstyrelsens protokoll § 180, 2018-10-03
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§ 81

Sjukvårdsberedningens
verksamhetsrapport 2017-2018
Dnr 2524-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018 och att överlämna den till regionstyrelsen för vidare
behandling.

Ärendet
Sjukvårdsberedningen lämnar verksamhetsrapport för 2017-2018. Ordföranden Ia Uvberg (S) presenterar rapporten och föreslår fullmäktige godkänna
rapporten samt att överlämna den till regionstyrelsen för vidare behandling.
Anders Bohm (NS) stödjer Ia Uvbergs förslag.

Ärendets behandling under sammanträdet
Ordföranden ställer Ia Uvbergs förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Bilagor
Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018
Notering
Sten Nylén (övr) avbryter tjänstgöringen.
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§ 82

Hälsoberedningens
verksamhetsrapport 2018
Dnr 3731-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna hälsoberedningens verksamhetsrapport 2017-2018 och att överlämna den till regionstyrelsen för vidare behandling.

Ärendet
Hälsoberedningen lämnar verksamhetsrapport för 2018. Ordföranden Bengt
Vestman (S) presenterar rapporten och föreslår fullmäktige godkänna rapporten samt att överlämna den till regionstyrelsen för vidare behandling.
Eivy Blomdahl (S) och Per-Arne Kerttu (C) stödjer Bengt Vestmans förslag.

Ärendets behandling under sammanträdet
Ordföranden ställer Bengt Vestmans förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Bilagor
Hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018
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§ 83

Allmänna beredningens
verksamhetsrapport 2018
Dnr 3732-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017-2018 och att överlämna den till regionstyrelsen för vidare
behandling.

Ärendet
Allmänna beredningen lämnar verksamhetsrapport för 2018. Ordföranden
Sven Holmqvist (S) presenterar rapporten och föreslår fullmäktige godkänna
rapporten samt att överlämna den till regionstyrelsen för vidare behandling.
Leif Bogren (S) stödjer Sven Holmqvists förslag.

Ärendets behandling under sammanträdet
Ordföranden ställer Sven Holmqvists förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Bilagor
Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018
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§ 84

Policy för påverkansarbete
Dnr 3360-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att
1. Region Norrbottens Policy för påverkansarbete antas.
2. Besluta om följande påverkansområden för 2019:
- Uppdrag och mandat för Region Norrbotten
- Förutsättningar att genomföra uppdrag
- Främja tillväxtvillkor och attrahera investeringar i Norrbotten
3. Internationella policyn som antogs av landstingsfullmäktige 2014-06-10
upphävs.

Yttrande
Idag finns en konkurrenssituation mellan regioner kring bland annat nationella investeringar. Regionerna har också olika förutsättningar att bedriva sina
uppdrag inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Beslutsfattare på
nationell och EU-nivå har inte alltid all fakta och kunskap om de specifika
förutsättningar som gäller för Norrbotten, som kommer av att Norrbotten är
25 procent av Sveriges yta, med 2,5 procent av Sveriges befolkning och tre
invånare per kvadratkilometer. Norrbottens råvaror som mineraler, skog och
vattenkraft utgör inte bara kärnan i den regionala ekonomin utan även i den
nationella ekonomin. Detta ger att regionen behöver ett långsiktigt och strategiskt påverkansarbete.

Sammanfattning
Genom att stimulera goda kontakter med omvärlden och påverka vilka beslut
som förbereds – eller borde förberedas – vill Region Norrbotten, tillsammans
med andra aktörer i Norrbotten, uppnå bästa förutsättningarna för regionens
medborgare, besökare, företag och organisationer. Beslut på nationell och
EU nivå ska vara gynnsamma för Region Norrbotten som territorium och
som organisation.
Regionstyrelsen har 2018-10-03 § 181 föreslagit fullmäktige besluta att anta
policy för påverkansarbete, att besluta om följande påverkansområden för
2019: uppdrag och mandat för Region Norrbotten; förutsättningar att genomföra uppdrag; främja tillväxtvillkor och attrahera investeringar i Norrbotten,
samt att internationella policyn som antogs av landstingsfullmäktige 201406-10 upphävs.

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

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
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Ärendet
Den regionala nivåns betydelse har ökat över tid, regionerna präglas av allt
större självständighet och ökat ansvar. Stor del av Region Norrbottens beslut
påverkas direkt eller indirekt av EU och/eller nationell nivå. Därmed är det
viktigt att tidigt uppmärksamma beslutsunderlag och försöka påverka dem.
Beslut ska enligt subsidiaritetsprincipen fattas på lägsta effektiva politiska
nivå, så nära medborgarna som möjligt. Det betyder att nationell nivå ska
säkerställa att Region Norrbotten har rätt uppdrag och mandat samt ge förutsättningar att genomföra givna uppdrag inom områdena hälso- och sjukvård
och regional utveckling.
Demografin är en utmaning för Norrbotten som har en större andel invånare
över 80 år jämfört med andra län. Det innebär att regionen behöver tänka
nytt och hitta lösningar för att ge norrbottningarna vård. Rätt hanterat kan
utmaningen bli ett försprång och förebild för andra regioner som kommer
möta samma utveckling men senare.
Norrbotten har unika förutsättningar och möjligheter att bidra till att hela
Sverige och EU blir smartare, hållbarare och mer inkluderande. Norrbotten
har många väldigt små aktörer, mikroföretag och även små offentliga administrationer som skall jobba över en mycket stor geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden, inte minst råvaror, till Sverige och hela
Europa. Det finns dock stora risker för små råvaruberoende ekonomier med
en liten hemmamarknad och sämre tillgång till externt kapital och kompetensförsörjning på grund av få människor och långa avstånd. Norrbottens
påverkansarbete bygger på att berätta och åter berätta om den unika regionala kontext som råder, för anpassade strategier, prioriteringar och stödsystem.

Bilagor:
Förslag till policy för påverkansarbete
Regionstyrelsens protokoll § 181, 2018-10-03
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§ 85

Inkallande av ersättare
Dnr 49-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att, vid förhinder för ordinarie ledamot i regionstyrelsen och patientnämnden samt övriga organ som regionen utser ledamöter i, inkallas:
1. I första hand den personliga ersättaren om sådan utsetts (ledamot och
personlig ersättare har samma ordningsnummer i valförteckningen).
2. I andra hand ännu ej inkallad ersättare från samma parti, i den ordning
partiets ersättare står upptagna i valförteckningen.
3. I tredje hand ännu ej inkallad ersättare från samma kartell i den ordning
kartellens ersättare står upptagna i valförteckningen.
4. I fjärde hand ännu ej inkallad ersättare, i den ordning ersättarna står upptagna i valförteckningen.

Ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 16-17 §§ väljs ledamöter och ersättare i en
nämnd till det antal som fullmäktige bestämmer. Om valet inte sker proportionellt ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra. Fullmäktige har att besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.

Ärendets behandling under sammanträdet
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
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§ 86

Regionfullmäktiges sammanträdesoch utbildningsdagar 2019
Dnr 2644-2018

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar fastställa sammanträdes- och utbildningsdagar
2019.

Ärendet
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning håller regionfullmäktige ordinarie
sammanträde normalt fem gånger per år. Dagarna för sammanträdena bestämmer fullmäktige för varje år.
Följande sammanträdes- och utbildningsdagar föreslås för 2019:
Sammanträde

Utbildning

Onsdag 13 februari

Torsdag 14 februari

Onsdag 24 april

Torsdag 25 april

Tisdag-Onsdag 18-19 juni
Onsdag 16 oktober

Torsdag 17 oktober

Tisdag-Onsdag 19-20 november

Regionfullmäktige sammanträder i Regionhusets sessionssal i Luleå. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
inom länet för visst sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs (KL
5 kap 12 §).
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§ 87

Val
Valutskottets förslag
Valet avser

Förslag

Nämndeman i Förvaltningsrätten Luleå
Efter Leif Sandelid (S)

TjänstgöringsPeriod
2018-10-09 –
2019-12-31

Nämndeman i Förvaltningsrätten Luleå
Efter Monika Karlsson (NS)

2018-10-09 –
2019-12-31

Nämndeman
Alice Videkull (NS)
Kenttävägen 74
980 62 Junosuando

Nämndeman i Förvaltningsrätten Luleå
Efter Josefin Gardeblad (NS)

2018-10-09 –
2019-12-31

Nämndeman
Madeleine Morin (NS)
Mandolinvägen 10
961 46 Boden

Ersättare i Konstmuseet i Norr
Efter Kristina Nilsson (V)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ledamot i Konstmuseet i Norr
Efter Maria Stenberg (S)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ersättare
Kati Jääskeläinen (V)
Kajgatan 4
974 37 Luleå
Ledamot
Johannes Sundelin (S)
Fjällnäsgräns 11 C
982 39 Gällivare

Ledamot i Norrlandstingens regionförbund
Efter Maria Stenberg (S)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ledamot
Anders Öberg (S)
Nyåkersvägen 61
951 41 Södra Sunderbyn

Ersättare i Norrlandstingens regionförbund
Efter Anders Öberg (S)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ersättare
Elisabeth Lindberg (S)
Lundavägen 7
944 73 Piteå

Ledamot i Norrbotniabanan AB
Efter Maria Stenberg (S)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ledamot
Anders Öberg (S)
Nyåkersvägen 61
951 41 Södra Sunderbyn

Ledamot i Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans
Efter Maria Stenberg (S)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ledamot
Johannes Sundelin (S)
Fjällnäsgräns 11 C
982 39 Gällivare

Ledamot i Norrlandsfonden
Efter Maria Stenberg (S)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ledamot
Anders Öberg (S)
Nyåkersvägen 61
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951 41 Södra Sunderbyn
Ledamot i Norrtåg AB
Efter Maria Stenberg (S)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ledamot
Anders Öberg (S)
Nyåkersvägen 61
951 41 Södra Sunderbyn

Ersättare i Norrtåg AB
Efter Anders Öberg (S)

2018-10-09 –
2018-12-31

Ersättare
Anita Gustavsson (S)
Småskärsuddsvägen 133
944 91 Hortlax

Tillkommande val

Beslut
Enligt valutskottets förslag.
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§ 88

Interpellationssvar
 Glenn Berggård (V) svarar på interpellation 7-2018 om blodprov för alkohol- och drogtester, dnr prostatacancer, dnr 3902-2018 (Jens Sundström, L)
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§ 89

Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 16:07.
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Interpellation 7-2018 om blodprov för alkohol- och
drogtester (Jens Sundström, L)
Dnr 3902-2018

Till Glenn Berggård (V):
Primärvårdens tillgänglighet är inte bra med minskade öppettider och vakanser på många håll. I samband med detta har det flera gånger diskuterats vad
primärvården kan och ska prioritera bort och ofta har det handlat om olika
typer av intyg och kontroller som krävs av andra myndigheter. Men även
polisen är beroende av att få hjälp när det gäller blodprov vid misstänkt
drog- eller alkoholfylla i trafiken. Att regionen klarar av att upprätthålla
denna service är av högsta vikt för rättssäkerheten då tiden är en viktig faktor
för om brottet ska kunna styrkas.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga regionrådet Glenn Berggård
(V):
1 Vilka riktlinjer gäller för när och hur vården ska finnas tillgänglig för
blodprovstagning åt polismyndigheten?
2 Hur säkerställer man att detta efterlevs och hur kan man förbättra tillgängligheten på kvällar, nätter och helger i de kommuner som inte har
dygnet runt vård?
Svar från Glenn Berggård (V):
1 Om blodprov behöver tas vid misstänkt drog- eller rattonykterhet i trafiken (inte alltid nödvändigt att ta blodprov) måste det utföras av sjukvårdspersonal. Provtagning sker alltid på sköterskebasis. Lokala överenskommelser finns mellan varje polisområde och närsjukvårdsområde om
var provtagningen ska göras för varje ort.
2 Provtagning sker dag- och jourtid på hälsocentraler i glesbygd, i tätort
dagtid på hälsocentral. I Luleå tas blodprovet på missbruksenheten. När
berörd hälsocentral är stängd tas provet på jourcentral eller på närmaste
sjukhus akutmottagning.

52

