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§1

Val av protokolljusterare
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse ledamoten Anders Öberg (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-40, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 30 januari 2019

Sida 5 (80)

§2

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar fastställa slutlig föredragningslista för sammanträdet.
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§3

Fastställande av närvarorätt vid dagens
sammanträde
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att dagens sammanträde ska vara offentligt.
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§4

Återrapportering från regionstyrelsens
temasammanträde 2019-01-30
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Ordföranden informerar om regionstyrelsens temasammanträde under förmiddagen. Vid temasammanträdet lämnade regiondirektören och ekonomioch planeringsdirektören information om organisationen inom regiondirektörens stab, regionens styrmodell m.m.
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§5

Meddelanden till regionstyrelsen 201901-30
Dnr 26-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet
Följande meddelanden redovisas:
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§6

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2019-01-30
Dnr 5179-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut 201901-30.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Regionstyrelsens ordförande
 Yttrande över Naturvårdsverkets remiss Uppdrag att se över och föreslå
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, dnr
3058-2018


Yttrande över Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och
kapacitetsanalys, dnr 5161-2018

Regiondirektören
 Avskrivning av fordringar 2018-11-27
 Avskrivning av fordringar 2018-12-07
Ekonomidirektören
 Avskrivning av fordringar 2018-11-21
 Avskrivning av fordringar 2018-12-10
HR-direktören
 Beslut om avgångsvederlag, dnr 5132-2018
 Beslut om avgångsvederlag, dnr 93-2019
 Beslut om avgångsvederlag, dnr 205-2019
 Beslut om avsked, dnr 164-2019
Verksamhetschefen för upphandling
 Delegationsbeslut 2018-10-29 – 2018-12-17
Avdelningen för regional utveckling
 Delegationsbeslut 2018-10-30 – 2018-12-19
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§7

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget
som Vänsterpartiets oppositionsråd
Dnr 149-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna Glenn Berggårds (V) anställning vid
sidan av uppdraget som oppositionsråd, utan jämkning av arvodet.

Ärendet
Glenn Berggård är verksam som oppositionsråd för Vänsterpartiet. För detta
uppdrag erhåller han arvode från Region Norrbotten uppgående till 77 procent av årsarvodet. Glenn Berggård söker regionstyrelsens godkännande för
att, vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra 30 procent vid
Luleå tekniska universitet utan jämkning av oppositionsrådsarvodet.
Sammanträdet
Glenn Berggård (V) lämnar sammanträdet under ärendets behandling på
grund av jäv.
Bilagor:
Ansökan om godkännande av anställning vid sidan av uppdrag som oppositionsråd
Protokollsutdrag skickas till:
Glenn Berggård
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§8

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget
som Sverigedemokraternas
oppositionsråd
Dnr 285-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna Marianne Sandströms (SD) anställning vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, utan jämkning av arvodet.

Ärendet
Marianne Sandström erhåller, som Sverigedemokraternas oppositionsråd,
arvodering uppgående till 67 procent av årsarvodet. Marianne Sandström
söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra ca 20 procent som advokat vid Bröderna Gustafssons
Advokataktiebolag utan jämkning av oppositionsrådsarvodet.
Regionstyrelsen vill framhålla att avsikten med § 7 i regler för ersättning till
regionens förtroendevalda aldrig har varit att förhindra förtroendevalda från
att inneha en anställning. Den procentuella andelen av årsarvodet är dock
tänkt att korrespondera med den arbetsinsats som utförs åt Region Norrbotten varför allt för omfattande engagemang vid sidan av rådsuppdraget kan
komma att medföra att styrelsen finner det lämpligt att jämka rådsarvodet.
Styrelsen medger att ifrågavarande bestämmelse kan tolkas på det sätt som
rådet tycks har gjort och avser att förtydliga regelverket vid nästa revidering.
Sammanträdet
Marianne Sandström (SD) lämnar sammanträdet under ärendets behandling
på grund av jäv.
Bilagor:
Ansökan om godkännande av anställning vid sidan av uppdrag som oppositionsråd
Protokollsutdrag skickas till:
Marianne Sandström
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§9

Deltagande vid Europaforum Norra
Sverige 2019
Dnr 335-2019

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelsens ledamöter, och vid förhinder för ledamot även personlig ersättare, får delta vid Europaforum
2019.
2. Deltagaravgifter och arvodering bekostas av regionstyrelsen.

Ärendet
Syftet med Europaforum Norra Sverige är att samordna insatserna från norra
Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EUpolitiken hos lokala och regionala politiker. Arbetet leds av tolv rapportörer,
tre från varje län av de fyra nordligaste länen. Som stöd i sitt arbete har rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från regioner, kommunförbund och regionkontoren North Sweden och Mid Sweden.
Regionstyrelsen har att besluta om deltagande och eventuell arvodering för
regionens förtroendevalda vid Europaforum Norra Sverige 2019.
Bilagor:
Program Europaforum Norra Sverige 2019
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§ 10

Regiondirektörens rapport
Dnr 311-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regiondirektörens rapport enligt bilaga. Ekonomi- och planeringsdirektören
presenterar ledningsrapport för december 2018.
Bilagor:
Regiondirektörens rapport 2019-01-30
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§ 11

Återrapportering av regionstyrelsens
uppdrag till regiondirektören
Dnr 5194-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
I regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondirektören. Styrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade till styrelsens behandling av olika ärenden. För att ge styrelsen aktuell och löpande
information om de åtgärder som vidtagits med anledning av olika uppdrag
finns en återkommande punkt vid varje styrelsesammanträde, där aktuella
uppdrag redovisas. Uppdragen och vidtagna åtgärder redovisas i en sammanställd bilaga. Där framgår även var uppdragen kommer ifrån.
Återrapporteringen delges styrelsen, som kan lägga informationen till handlingarna eller ge regiondirektören kompletterande uppdrag, alternativt efterfråga ytterligare information vid behov.
Bilagor:
Sammanställning av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2019-0130
Slutrapport Framtidens primärvård – en viktig del i framtidens hälso- och
sjukvård
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§ 12

Strategisk plan 2019-2021 –
komplettering
Dnr 5122-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:
1. Fördelning av mål i Strategisk plan 2019-2021 per regionstyrelse och
regional utvecklingsnämnd godkänns.
2. Fördelning av ekonomisk ram i Finansplan 2019-2021 per regionstyrelse
och regional utvecklingsnämnd godkänns.
3. Regionstyrelsens personalansvar för regionala avdelningen förtydligas.
4. Ändringarna införs i respektive plan.

Sammanfattning
Med anledning av ny politisk organisation fördelas ansvar för de strategiska
målen på respektive regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd. Även de
ekonomiska ramarna fördelas på regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.

Sammanträdet
Anders Öberg (S) föreslår ett förtydligande om att personalansvaret för regionala avdelningen ligger hos regionstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget med Anders Öbergs tillägg under
proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget och tillägget.

Ärendet
Regionfullmäktige beslutade i november 2018 att regionstyrelsen skulle med
anledning av ny politisk organisation fördela de strategiska målen i Strategiska planen 2019-2021 per styrelse och nämnd.
Målen fördelas enligt nedan:
Perspektiv
Strategiskt mål
Samhälle
Hållbart nyttjande av resurser

Medborgare

1
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Styrelse/nämnd1
RS, RUN

Ett starkt näringsliv för hållbar tillväxt

RUN

Goda livsvillkor och jämlik hälsa

RS, RUN

Tydligt regionalt ledarskap

RS, RUN

Goda och hållbara rese- och trans-

RUN
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portmöjligheter

Verksamhet

Medarbetare

Ekonomi

Ett rikt och brett kulturliv

RUN

Stöd att främja hälsa

RS

En god, jämlik och samordnad vård

RS

Hållbar förnyelse

RS, RUN

En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god kvalitet

RS

Nöjda och delaktiga patienter

RS

Nära vård på nya sätt

RS

Hållbar kompetensförsörjning

RS

Ledar- och medarbetarskap för förnyelse

RS

Hälsofrämjande arbetsvillkor

RS

Långsiktigt hållbar ekonomi

RS, RUN

Kostnadseffektiv verksamhet

RS, RUN

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 att regionstyrelsen skulle med
anledning av ny politisk organisation fördela de ekonomiska ramarna i Finansplan 2019-2021 per styrelse och nämnd.
Regionfullmäktige fördelade ramarna per sektor enligt nedan
Mnkr
2019
2020
2021
7
939,5
8
206,8
8
587,6
Hälso- och sjukvård
362,5
374,1
383,1
Regionalutveckling inkl kultur och
trafik
41,1
41,0
42,0
Politisk verksamhet
Summa
8 343,4
8 621,9
9 012,7

Ramarna fördelas på respektive nämnd enligt nedan:
Mnkr
2019
2020
Regionstyrelsen:
7 939,5
8 206,8
Hälso- och sjukvård
51,0
52,1
Regionalutveckling
Summa
7 990,5
8 258,9
Regionala utvecklingsnämnden
Regionalutveckling inkl kultur och
trafik
Summa
Politisk verksamhet
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Regionalutveckling under regionstyrelsen avser internationella frågor, regiongemensam stab och gemensam personal, delar av division Länsteknik,
division Service samt pensioner.
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§ 13

Analysplan 2019
Dnr 5121-2018

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att godkänna Analysplan 2019.
2. Återrapportering ska ske i regiondirektörens rapport eller muntligt.

Yttrande till beslutsförslaget
Det är positivt att analyser görs och att arbetet sker strukturerat.

Sammanfattning
Förslag till analysplan år 2019 fastställer stabens inriktning avseende analyser under en kommande året. I analysplanen lyfts strategiskt prioriterade
analysområden fram. Analysplanen och resultaten av analyserna ger framförallt underlag till arbetet med planering.

Ärendet
Som ett komplement till löpande mer verksamhetsanpassad och specifik
uppföljningsverksamhet har strategiskt prioriterade analysområden lyfts
fram genom en analysplan. Ekonomi- och planeringsavdelningen har i uppdrag att samordna arbetet med analysplan i regiondirektörens stab. Analysplanen tas fram i nära dialog med stabens avdelningar, som har i uppgift att
identifiera och lämna förslag till angelägna områden för analys samt genomföra analyserna.
I analysplan år 2019 är 18 analyser inplanerade. Elva analyser handlar om att
ge underlag för arbetet med Framtidens hälsa och vård 2035 och sju är regionala analyser. Analyserna i analysplanen redovisas i form av rapporter,
korta analyser och analysresultat. Analysplanen uppdateras årligen.
Bilagor:
Analysplan 2019
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
HR-direktör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 14

Plan för ekonomisk rapportering till
regionstyrelsen 2019
Dnr 5176-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna plan för ekonomisk rapportering
2019.

Ärendet
En plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2019 har tagits fram
enligt nedan:
2019

RD-Rapport

Ärende till regionstyrelsen

RS 30 januari

Ledningsrapport december 2018
(muntlig info)

RS 27 februari

Ledningsrapport december 2018
Ledningsrapport januari

RS 3 april

Ledningsrapport februari

RS 8 maj

Ledningsrapport mars

RS 4 juni

Ledningsrapport april
Divisionernas delårsrapporter april

Regionens delårsrapport april

RS 3 oktober

Ledningsrapport augusti
Divisionernas delårsrapporter
augusti

Regionens delårsrapport augusti

RS 13 november

Ledningsrapport september

RS 10 december

Ledningsrapport oktober

Divisionernas årsrapporter 2018
Årsredovisning 2018

Ekonomisk månadsrapport för
regionen

Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 15

Fastighetsinvesteringar 2019 –
Primärvården Boden
Dnr 5166-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att utreda konsekvenser av
lokalförändringar inom primärvården i Boden.
Reservationer
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade 2017-03-01 § 59 samt 2017-03-27 § 84, där riskoch konsekvensanalys tillförts till ärendet, att hälsocentralerna Erikslund och
Björknäs i Boden skulle slås ihop och lokaliseras i nuvarande Björknäs hälsocentral. För att möjliggöra det skulle blodcentralen, flyktingmedicinska
enheten och ljusbehandlingen omlokaliseras till lediga lokaler vid Garnis
rehab. Beslutet var också att köpa Sandens hälsocentral och utöka ytan med
den del som tidigare använts som förskola. Nödvändiga ombyggnationer
skulle göras på Björknäs hälsocentral, Garnis rehab och Sandens hälocentral.
Total investering bedömdes till 22 mnkr.
Efter försäljningen av Garnisfastigheter AB till Bodens kommun i september
2018 var lokalerna på Garnis rehab inte längre tillgängliga. Köpet av Sandens hälsocentral genomfördes under hösten 2018.
Regionstyrelsen informerades den 3 oktober 2018 om att tidigare beslutade
omlokaliseringar inte går att genomföra. Regionstyrelsen beslutade då i §
166 att godkänna nya lokalförändringar som innebär att flyktingmedicinska
enheten och ljusbehandlingen blir kvar på Björknäs hälsocentral och att
blodcentralen lokaliseras i en tillbyggnad till Sandens hälsocentral. Total
investering bedömdes till 32 mnkr vilket är en fördyrning jämfört med tidigare beslut med 10 mnkr. Fördyringen består av tillbyggnationen på Sandens
hälsocentral med 5 mnkr samt 5 mnkr beroende på att omfattningen av ombyggnationerna vid hälsocentralerna inte var helt utredd vid tidigare bedömning. Det beslutades också att en översyn av parkeringar skulle göras.
Därefter har kostnaderna för komplettering av yttre miljö och parkeringar
bedömts till 1,5 mnkr.
Efter anbudsinfordran beräknas om- och tillbyggnationerna medföra en fastighetsinvestering om 35,4 mnkr. Investeringen ger en högre årlig fastighetskostnad om 0,8 mnkr vilket delvis kompenseras av minskad extern förhyrning av Erikslunds hälsocentral och utebliven förhyrning av lokaler på Gar-
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nisområdet, totalt ca 2 mnkr. De ökade lokalkostnaderna finansieras inom
berörda verksamheters ramar.
Genomförandet av föreslagna lokalförändringar innebär att Regionen får väl
sammanhållna verksamheter i ändamålsenliga lokaler inom Bodenområdet.
Sammanslagningen av hälsocentralerna ger samordningsvinster och underlättar hälsocentralernas arbete med att klara sitt ekonomiska uppdrag och nå
en ekonomi i balans. ’

Sammanträdet
Kenneth Backgård (Sjvp) föreslår att återremittera ärendet för att utreda konsekvenser av lokalförändringar inom primärvården i Boden.
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) föreslår att ärendet ska avgöras
idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag mot Glenn Berggårds förslag och finner att
regionstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ärendet
I Regionstyrelsens plan 2018 har 205,5 mnkr beslutats som investeringsram
varav 25 mnkr är avsatta för större underhållsinsatser av fastigheter. Kvar av
investeringsram för fastighetsinvesteringar exklusive Sunderby sjukhus för
år 2018 är alltså 180,5 mnkr.
Styrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat fastighetsinvesteringar exklusive Sunderby sjukhus för 43,5 mnkr, för år 2018.
Vid beslut om nedanstående förslag har styrelsen beslutat om investeringar
för 78,9 mnkr.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade 2017-03-01 § 59 samt 2017-03-27 § 84, där riskoch konsekvensanalys tillförts till ärendet, att hälsocentralerna Erikslund och
Björknäs i Boden skulle slås ihop och lokaliseras i nuvarande Björknäs hälsocentral. För att möjliggöra det skulle blodcentralen, flyktingmedicinska
enheten och ljusbehandlingen omlokaliseras till lediga lokaler vid Garnis
rehab. Beslutet var också att köpa Sandens hälsocentral och utöka ytan med
den del som tidigare använts som förskola. Nödvändiga ombyggnationer
skulle göras på Björknäs hälsocentral, Garnis rehab och Sandens hälocentral.
Efter försäljningen av Garnisfastigheter AB till Bodens kommun i september
2018 var lokalerna på Garnis rehab inte längre tillgängliga. Köpet av Sandens hälsocentral genomfördes under hösten 2018.
Regionstyrelsen informerades den 3 oktober 2018 om att tidigare beslutade
omlokaliseringar inte går att genomföra. Regionstyrelsen beslutade då i §
166 att godkänna nya lokalförändringar som innebär att flyktingmedicinska
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enheten och ljusbehandlingen blir kvar på Björknäs hälsocentral och att
blodcentralen lokaliseras i en tillbyggnad till Sandens hälsocentral samt att
en översyn av parkeringar ska göras.
De tre hälsocentralerna inklusive flyktingmedicin, ljusbehandling och blodcentral disponerar idag ca 5 200 m2 och kommer efter genomförda åtgärder
disponera ca 4 100 m2 fördelat på två hälsocentraler. Antalet listade patienter på hälsocentralerna har legat relativt stabilt de senaste åren med ca
11 500 listade på Sanden och ca 16 300 listade på Björknäs och Erikslund.
Blodcentralens lokalisering på en av hälsocentralerna bedöms som strategiskt viktig sett ur ett verksamhetsperspektiv.
På Sandens hälsocentral åtgärdas den trångboddhet som förelegat under en
längre tid via föreslagna byggnationer. Det kvarstår att avveckla baracker
och behov finns att anpassa bland annat reception, väntrum och läkemedelsrum mm i ett senare skede vilket då medför ökade fastighetskostnader.

Tidplan
Efter investeringsbeslut bedöms Sandens hälsocentral vara färdigställd 4:e
kvartalet 2019 och Björknäs vara färdigställd under 4:e kvartalet 2019.
Blodcentralens nuvarande lokaler är logistiskt de första som anpassas på
Björknäs hälsocentral för att kunna åstadkomma en ombyggnation i etapper
med tillhörande omflyttningar under pågående verksamhet, blodcentralen
lokaliseras tillfälligt i inhyrda lokaler under ombyggnadstiden.
Hyresavtalet för Erikslunds hälsocentral sägs upp i mars 2019, det löper ut
2019-12-31 med 9 månaders uppsägningstid.
Ekonomiska konsekvenser
I beslut från den 1 mars 2017 § 59 samt 27 mars 2017 § 84 bedömdes kostnaderna för ombyggnad samt lokalanpassningar till totalt 22,3 mnkr. Varav
Björknäs hälsocentral 11,5 mnkr, Garnis 3,5 mnkr och Sandens hälsocentral
till 7,3 mnkr.
Den 3 oktober 2018 § 166 beslutades att flyktingmedicinska enheten och
ljusbehandlingen blir kvar på Björknäs hälsocentral och att blodcentralen
lokaliseras i en tillbyggnad till Sandens hälsocentral. Kostnaderna för ombyggnad samt lokalanpassningar av Björknäs hälsocentral bedömdes till 15
mnkr och Sandens hälsocentral till 12 mnkr. Tillbyggnad till Sandens hälsocentral för blodcentralen bedömdes till 5 mnkr, totalt 32 mnkr vilket är en
fördyrning med 10 mnkr jämfört med tidigare beslut. Fördyringen består av
tillbyggnationen på Sandens hälsocentral med 5 mnkr samt 5 mnkr beroende
på att omfattningen av ombyggnationerna vid hälsocentralerna inte var helt
utredd vid tidigare bedömning.
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Därefter har kostnaderna för investering i parkering och yttre miljö bedömts
till 1,5 mnkr.
Beräknad ombyggnadskostnad efter anbudsinfordran är för Björknäs hälsocentral ca 18 mnkr och för om- och tillbyggnad av Sanden inkl. blodcentralen ca 23 mnkr.
Sammanfattningsvis innebär de föreslagna förändringarna en total fastighetsinvestering för regionen om 35,4 mnkr, vilket innebär en ungefärlig årlig
kostnadsökning med 0,8 mnkr. De ökade kostnaderna kompenseras delvis av
minskade kostnader för den externa förhyrningen av Erikslunds hälsocentral
med ca 1,45 mnkr och utebliven förhyrning av lokaler på Garnisområdet
med ca 0,6 mnkr. I samband med lokalanpassningarna genomförs fastighetsunderhåll med 6 mnkr i de befintliga fastigheterna.
Genomförandet av föreslagna lokalförändringar innebär att Regionen får väl
sammanhållna verksamheter i ändamålsenliga lokaler inom Bodenområdet.
Sammanslagningen av hälsocentralerna ger samordningsvinster och underlättar hälsocentralernas arbete med att klara sitt ekonomiska uppdrag och nå
en ekonomi i balans.
Engångskostnader tillkommer för inredning, utrustning samt övriga omkostnader. Det ökade behovet av parkeringsplatser på Björknäs hälsocentral är
planerat att lösas via extern förhyrning.
Förslag till fastighetsinvestering:
Projektering av beslutade lokalförändringar och anbudsinfordran är genomförd för hälsocentralerna. Anbudsinfordran är uppdelad för lokalanpassningarna på Björknäs respektive Sandens hälsocentral med ett gemensamt investeringsbeslut.
Sandens hälsocentral byggs om för att anpassas till hälsocentralsverksamheten vad gäller den delen som tidigare var en förskola samt utökas med en
tillbyggnad för blodcentralen, vidare genomförs en komplettering av yttre
miljö och parkeringar.
Björknäs hälsocentral byggs om för att möjliggöra sammanslagningen med
Erikslunds hälsocentral med flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen kvar på Björknäs, vidare genomförs en komplettering av parkeringar.
Fastighetsinvesteringen finansieras via ökad hyra för berörda verksamheter.
Fastighetsinvesteringen beräknas till 35 mnkr och konstnärlig gestaltning
tillkommer med 0,35 mnkr. Investeringar och reinvesteringar i inredning och
utrustning med 0,8 mnkr finansieras inom verksamheternas befintliga investeringsmedel samt omkostnader för flyttkostnader, städkostnader, anpassningar och hyra av tillfälliga lokaler med 1,2 mnkr.
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180,5 mnk Varav:
r

Fastighet

Konst- Stats- Verksamhetsnärlig
bidrag inventarier och utrustgestaltning
ning

Driftkostnad

Belastar
investeringsram

Belastar Belasinvester- tar
ingsram investeringsram

Belastar
verksamhetens
driftbudget

Objekt

Disponeras i
byggentreprenaden

Belastar
verksamhetensinvesteringsram

Om- och tillbyggnad av Sandens
hälsocentral och blodcentral

21 mnkr

21 mnkr

0,21
mnkr

0 mnkr

0,4 mnkr

0,6 mnkr

Ombyggnad av Björknäs hälsocentral

14 mnkr

14 mnkr

0,14
mnkr

0 mnkr

0,4 mnkr

0,6 mnkr

35,4 mnkr

35 mnkr

0,35
mnkr

0 mnkr

0,8 mnkr 1,2 mnkr

Delsumma

Tidigare beslutat 2018 års ram
Kvar av ram efter beslut

47 mnkr
98,1 mnkr

Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Division Service
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§ 16

Investering i medicinteknisk utrustning
för endoskopi
Dnr 5238-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. Länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård beviljas
1 000 000 kr, inom tilldelad investeringsram för digitaliseringsavdelningen 2018, för att nyinvestera i navigeringssystem för koloskopier
2. Länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård beviljas
1 700 000 kr, inom tilldelad investeringsram för digitaliseringsavdelningen 2018, för att reinvestera befintlig utrustning för ERCP och koloskopier.

Sammanfattning
För att säkra en god funktionalitet både gällande koloskopiundersökningar
och ERCP-undersökningar (Endoskopisk Retrograd Cholangio Pankreaticoskopi) så behöver länskliniken allmänkirurgi/urologi inom Division Länssjukvård reinvestera och nyinvestera i ny medicinsk teknik. Detta kommer
bland annat att leda till att förkorta undersökningstider, minska risker för
komplikationer och obehag för patienten samt möjliggöra ett effektivare
utbildningsförfarande för nya skopister.

Ärendet
ERCP
På endoskopienheten vid Sunderby sjukhus inom länskliniken allmänkirurgi/urologi utförs cirka 230-250 stycken ERCP:er (Endoskopisk Retrograd
Cholangio Pankreaticoskopi) per år. Denna undersökning utförs för att få ut
gallsten, diagnostisera tumörer i gall- och pankreasgångar samt dränera galloch levergångarna vid hinder såsom avancerade tumörer eller gallsten.
ERCP:er utförs bara på Sunderby sjukhus i Region Norrbotten av några få
specialister, detta då undersökningen är tekniskt avancerad samt att risken
för allvarliga komplikationer, t.ex. blödningar och pankreatit, är hög. Under
en ERCP används en speciell typ av endoskop som kallas duodenoskop.
Koloskopi
Väntetiderna för koloskopier ökar på grund av ett ökat antal remisser där
misstanke om cancer föreligger. Målet är att en koloskopi ska erbjudas inom
tio kalenderdagar. I dagsläget uppfylls inte detta krav, utan väntan på en
koloskopi är mellan sex till tio veckor vid Sunderby sjukhus. För att klara
behovet och vårdgarantin är det ibland nödvändigt att skicka patienter till
privata kliniker.
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Då Sunderbyn är utbildningscentrum för nya skopister i länet så utförs
många resurskrävande koloskopier vid endoskopienheten på Sunderby sjukhus, vilket ställer höga krav på effektivitet och kvalitet i hela flödet.
Vid en koloskopiundersökning så används en speciell typ av endoskop som
kallas koloskop.
Behov
Verksamhetens primära behov är följande:






Säkra en god framtida funktion gällande koloskopiundersökningar och
ERCP-undersökningar då nuvarande plattform är i behov av reinvestering.
Minska undersökningstiden samt möjliggöra ett effektivare utbildningsförfarande för nya skopister. Med ett navigeringssystem för koloskopier
kan skopisten se hur koloskopet ligger i tarmen och har därmed en bättre
koll på hur hen ska navigera koloskopet vidare. Dessutom möjliggör det
att lättare utbilda nya skopister då handledaren kan förklara varje moment under undersökningen och de som utbildas kan följa hela undersökningen visuellt på en skärm. Både genom att minska undersökningstiden och att handledare samt den som utbildas kan frigöras snabbare
kan målet om att erbjuda undersökning inom tio kalenderdagar nås med
dagens remissflöde.
Minska risken för allvarliga komplikationer samt obehag för patienten i
och med en god helhetsfunktionalitet gällande både ERCP och koloskopier inklusive navigeringsmöjligheter.

Lösningsförslag
ERCP utförs idag på en sal på endoskopimottagningen i Sunderbyn. På
samma sal utförs även en del av den totala mängden koloskopier. Dessa utförs på samma plattform, men med olika typer av endoskop d.v.s. koloskop
samt duodenoskop.
Förslaget är att reinvestera befintlig plattform för koloskopi och ERCP, på
denna sal, med tillhörande endoskop och att nyinvestera i ett navigeringssystem för koloskopier.
Ekonomi
Det finns en investeringsutgift för ny utrustning för ERCP och koloskopier
samt för ett navigeringssystem för ERCP enligt tabell 1.
Tabell 1. Investeringsutgifter
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Årliga driftkostnader bedöms bli likvärdiga som för befintlig utrustning för
koloskopier och ERCP trots utökning med navigeringssystem.
Ingen påverkan på personalkostnader.
Investeringsutgift på 3 700 000 kr för ny utrustning för koloskopier och
ERCP samt navigeringssystem för koloskopier finansieras inom tilldelad
investeringsram för Digitaliseringsavdelningen för 2018.
Genomförande
Division Länssjukvård ansvarar för genomförandet som bedrivs inom ramen
för befintligt förvaltningsarbete.
Tidplanen kommer att utarbetas i detalj med vald leverantör med målet om
driftsättning Q2 2019.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Länsteknik
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 17

Genomförande av regionala och lokala
ledningsplatser för särskild
sjukvårdsledning
Dnr 5260-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. Division service beviljas 2 700 000 kr, inom tilldelad investeringsram
för Fastigheter 2019 för lokalanpassningar i samband med inrättandet av
nya ledningsplatser.
2. Regiondirektörens stab beviljas 4 500 000 kr, inom tilldelad investeringsram för Regiondirektören 2019 för införande av ny teknik i samband med inrättandet av nya ledningsplatser.

Ärendet
I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges bestämmelser om att regionerna
skall planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap
upprätthålls.
För att upprätthålla denna beredskap har regionen en regional ledningsplats
varifrån ledningen under allvarliga händelser leder och samordnar sin verksamhet. Inom regionen finns det lokala ledningsplatser på sjukhusen. I regionens ledningsplatser ingår även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.
Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har
en inventering och dokumentation gjorts av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för
ledning på regional och på lokal nivå inom regionen.
Ett åtgärdsförslag för att uppdatera ledningsplatserna inom regionen har
tagits fram av MSB i samarbete med företrädare för regionen.
Lösningsförslag
Åtgärdsförslagen beskriver den utrustning som krävs vid de lokala ledningsplatserna på sjukhusen i Kiruna, Gällivare, Piteå, Kalix och Sunderbyn samt
ett åtgärdsförslag för den regionala ledningsplatsen i Luleå. Dessutom är det
upprättat ett åtgärdsförslag för redundant lokalt fibernät till Kalix och Länsservice i Boden.
Lösningsförslagen innefattar både åtgärder i lokaler, ljud- och videoutrustning till samtliga ledningsplatser samt redundant lokalt fibernät.
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Ekonomi
MSB ger Regionen bidrag med 50% av kostnaden för utrustningen på ledningsplatserna samt 1 000 000 kr för redundant lokalt fibernät till Kalix och
Länsservice i Boden. Regionens investeringsutgifter efter bidrag från MSB
för lokalanpassningar, fiberredundans samt inköp av ljud- och videoutrustning finns i tabell 1.
Tabell 1, investeringsutgifter
Lokalanpassningar

IT

2 700 000 kr

4 500 000 kr

Investeringsutgift på 2 700 000 kr för lokalanpassningar finansieras via tilldelad investeringsram för Fastigheter 2019.
Investeringsutgift på 4 500 000 kr för införandet av ny teknik finansieras via
tilldelad investeringsram för Regiondirektören 2019.
Genomförande
Regiondirektörens stab ansvarar för genomförandet som bedrivs inom ramen
för regionens projektmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det
finns kontrollfunktioner för mål, budget, resurser och risker.
Målet är att nya ledningsplatser är driftsatta under 2019.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
IT/MT-direktör
Verksamhetsdirektör
Ekonomidirektör
Divisionschef Service
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§ 18

Förändringar i riktlinjer för avgifter
Dnr 120-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Den avgift som ska tas ut för läkarintyg och medicinska utlåtanden som
utfärdas på begäran av Arbetsförmedlingen ska fastställas till 2 200 kr
exklusive moms. Beloppet motsvarar den maxnivå som får tas ut för
detta författningsreglerade intyg.
2. Ta bort avgiften på 1250 kronor för patienter för intyg för godkännande
eller styrkande av behov av god man.

Sammanfattning
En ny förordning om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder träder i kraft den 1 januari 2019. Arbetsförmedlingen har tagit fram
ett nytt intyg för ändamålet och har även möjlighet att vid behov begära in
ett medicinskt utlåtande. Föreslagen maxavgift är 2 200 kr för såväl intyg
som medicinskt utlåtande.
Utöver detta föreslås patientavgiften för god man-intyg tas bort.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att förändringen gällande avgift för läkarintyg
och för medicinskt utlåtande för personer som får ersättning från Arbetsförmedlingen motiveras av beräknade kostnader för de nya intyg som Arbetsförmedlingen inför från och med den 1 januari 2019.
Patientavgiften för god man-intyg tas bort som en anpassning till den nationella nivån.

Ärendet
Arbetsförmedlingens nya intyg
Den 1 januari 2019 träder en ny förordning i kraft (2017:819) gällande ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingen
får härigenom rätt att begära läkarintyg för patienter som deltar i ett program
med ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning efter sjunde sjukfrånvarodagen. Tidigare har Arbetsförmedlingen använt Försäkringskassans läkarintyg men på grund av den nya
dataskyddsförordningen är detta inte längre möjligt.
Från och med den 1 februari 2019 kan Arbetsförmedlingen begära ett medicinskt utlåtande om en arbetssökande har behov av fördjupat stöd. Det medicinska utlåtandet behöver inte utfärdas av en läkare utan det kan även göras
av andra professioner.
Både läkarintyget och det medicinska utlåtandet finns tillgängligt på arbetsförmedlingen.se/varden. Arbetsförmedlingen och SKL planerar för en digita-
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lisering av intyget under 2019. I väntan på en digitalisering kommer landstingen erbjudas att lägga upp intygen i de egna journalsystemen.
Enligt SKL kan regionen själv besluta om ersättningsnivån per intyg. Maxbeloppet är 2 200 kr exklusive moms.
Intyg för god man eller förvaltare
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är en läkare verksam i den offentligt
bedrivna hälso- och sjukvården skyldig att utföra undersökningar och ge
utlåtanden över dessa på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet, polismyndigheten eller överförmyndare. Den skyldigheten gäller dock
inte gentemot patienten. Enligt Region Norrbottens regelverk för avgifter är
intyg för godkännande och för att styrka behov av god man eller förvaltare
som begärs av tingsrätt och överförmyndare avgiftsfria, för intyg som begärs
av patienten är avgiften 1250 kronor. Vid en jämförelse med andra regioner/landsting visar det sig att ingen åtskillnad görs mellan intyg begärda av
överförmyndare och domstol och intyg begärda av patienter, varför patientavgiften för god man- intyg tas bort.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
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§ 19

Vårdval Norrbotten – ändring av
avdragsbelopp
Dnr 5085-2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. För vid hälsocentralen listade patienters besök hos privatpraktiserande
läkare med allmänmedicinsk kompetens verksamma enligt lagen om
läkarvårdsersättning (LOL) görs vid den månatliga utbetalningen av
vårdpengen 2019 avdrag med 573 kr (535 kr år 2018) per besök och 93
kr (87 kr år 2018) per övrig registrerad kontakt.
2. För vid hälsocentralen listade patienters besök hos privatpraktiserande
fysioterapeuter verksamma enligt lagen om ersättning för fysioterapi
(LOF) görs vid den månatliga utbetalningen av vårdpengen 2019 avdrag
med 210 kr (193 kr år 2018) per besök.

Sammanfattning
Det finns ett antal privatpraktiserande läkare med allmänmedicinsk kompetens som är verksamma enligt lagen läkarvårdsersättning (LOL) respektive
privatpraktiserande fysioterapeuter verksamma enligt lagen om ersättning för
fysioterapi (LOF). Vid besök hos dessa eller vid en registrerad kontakt med
läkare verksam enligt LOL görs ett avdrag av vårdpengen för den hälsocentral där patienten är listad. Avdraget är schablonmässigt beräknat för att
täcka 50 procent av den totala LOL/LOF kostnaden.

Ärendet
Bakgrund
Ersättningssystemet i Vårdval Norrbotten bygger på en struktur med olika
delar. Kapitering, ACG-ersättning, prestationsbaserad ersättning, besöksavgifter, ersättning 0- och frikortsbesök upptill fastställt tak, särskilda tillägg
för kompensation av socioekonomiska förhållanden och glesbygdsersättning
ingår i detta ersättningssystem
Kompletteringen innefattar att fastställa de belopp/avdragsnivåer som ska
gälla för 2019.
Avdragsnivåer
Det finns ett antal privatpraktiserande läkare med allmänmedicinsk kompetens som är verksamma enligt lagen läkarvårdsersättning (LOL) respektive
privatpraktiserande fysioterapeuter verksamma enligt lagen om ersättning för
fysioterapi (LOF). Vid besök hos dessa eller vid en registrerad kontakt med
läkare verksam enligt LOL görs ett avdrag av vårdpengen för den hälsocentral där patienten är listad. Avdraget är schablonmässigt beräknat för att
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täcka 50 procent av den totala LOL/LOF kostnaden. Kostnaderna per besök
ökar då fler besök ersätts med särskilt arvode.
Den del av kostnaden, för besök hos privatpraktiserande läkare respektive
fysioterapeut, som inte belastar leverantörerna finansieras genom ett centralt
anslag. Beloppet för den del (LOL/LOF) som finansieras av leverantörerna
fastställs av regionstyrelsen i början av varje verksamhetsår.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
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§ 20

Överenskommelse om
ansvarsfördelning vid utredning av
språk-, läs- och skrivproblematik
Dnr 4679-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade överenskommelsen om
ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs och skrivproblematik i Norrbotten.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten anser att barn med språk-, läs-och skrivproblem ska
uppmärksammas i ett tidigt skede och erbjudas adekvat hjälp och stöd. Revideringen förtydligar mål, uppdrag samt redovisar en tydlig ansvarsfördelning
mellan huvudmännen som säkerställer tidig identifikation av behov och leverans av rätt insatser.
Regionen ställer sig positiv till förslaget.

Sammanfattning
Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har en överenskommelse
gällande ansvarsfördelningen vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik som nu har reviderats. Förtydliganden har gjorts i samverkansrutiner
och ansvarsfördelning i syfte att värna om barn och unga som är i behov av
särskilt stöd. Överenskommelsen syftar till att kvalitetssäkra utredningar,
höja kompetensen samt till att likvärdiga insatser ges i hela länet.

Ärendet
Syftet med överenskommelsen är att säkra tidiga insatser, ge likvärdiga insatser i hela länet och att adekvata och beprövade metoder används. Revidering av överenskommelsen medför ändringar i ansvarsfördelningen mellan
huvudmännen.
Skolans ansvar för att utreda läs- och skrivsvårigheter enligt modell och
utbildning från Specialpedagogiska skolmyndigheten förtydligas, likaså
kommunernas roll att arrangera och driva ett länsgemensamt nätverk med
läs- och skrivinriktning. Specialpedagogiska skolmyndigheten finns som
stöd för nätverket och länslogopedin bjuds in vid behov.
Länslogopedins ansvarsområde handlar om de utredningar som görs vid
stamning, oralmotoriska svårigheter och artikulatorisk problematik samt vid
misstänkt språkstörning utan annan problematik. Länslogopedin ska även ta
fram en kompletterande utredning vid sammansatt problematik, t.ex. språkstörning, ADHD eller autism i kombination med dyslexi.
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Specialpedagogiska skolmyndigheten tillhandahåller vid behov material för
att göra en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Modellen omfattar utredning, analys och åtgärder.
Överenskommelsen gäller i hela länet och är att betrakta som en minsta gemensamma nämnare. Varje kommun/region är suverän att utöka sin kompetens och sina ansvarsområden.
Bilagor:
Överenskommelse om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och
skrivproblematik
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Norrbottens Kommuner
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§ 21

Styrelsens beredning av
sjukvårdsberedningens
verksamhetsrapport 2017/2018
Dnr 5044-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018 godkänns.
2. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
Samordningen av vård, stöd och omsorg för multisjuka och personer med
behov av insatser från flera olika aktörer är ett centralt utvecklingsområde
inom hälso- och sjukvården. Det är också en utmaning som regionen delar
med länets kommuner. Endast genom en god samverkan mellan dessa parter
kan patienter och närstående ges den trygghet som krävs i utsatta situationer.
Sjukvårdsberedningen har i sin rapport lyft fram flera angelägna förbättringsområden och regionen behöver fortsätta sitt utvecklingsarbete i relation
till dessa.

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar i detta ärende sin beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018 på temat samordning i vården. Styrelsen redovisar ett flertal pågående och planerade aktiviteter som svarar mot
de behov som sjukvårdsberedningen identifierat. En av de mest framträdande åtgärderna är de nya arbetssätten för SIP/Min plan som implementerats under 2018.

Ärendet
Sjukvårdsberedningens uppdrag och verksamhetsrapport 20172018
Sjukvårdsberedningen har under verksamhetsåret 2017-2018 haft följande
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 inom patientkontrakt beaktas.
Beredningen presenterade sin verksamhetsrapport 2017-2018 vid regionfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2018 (RF 181009 § 81). Utifrån
uppdraget har beredningen gjort följande sammanfattning av medborgarnas
behov.
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Det finns behov av helhetssyn på patienten och en bättre kontinuitet i
vården, både inom regionens verksamheter och mellan regionen och
kommunerna.
Det finns behov av vårdpersonal med utbildning inom ålderssjukdomar.
Det finns önskemål om att tidsbokningar i vården i större utsträckning
anpassas till patientens transportmöjligheter samt att större hänsyn tas
till patientens behov i samband med sjukresor.
Närstående får ofta ta ett alltför stort ansvar för samordningen av vården.
Denna grupp behöver också stöd och avlastning för att orka.
Det finns behov av att få träffa samma läkare och vård- och omsorgspersonal under längre vårdförlopp.
Det finns behov av bättre uppföljning och samordning av rehabiliteringen efter utskrivning från sjukhus.



Patienter och närstående samt olika föreningar som representerar dessa
grupper har behov av att bli mer delaktiga i hälso- och sjukvårdens utformning.
Regionfullmäktige har vid nämnda sammanträde godkänt sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport och överlämnat den till regionstyrelsen för vidare beredning. Regionstyrelsen redovisar här sitt svar på rapporten.
Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens
verksamhetsrapport 2017-2018
Regionstyrelsen delar sjukvårdsberedningens slutsatser om de behov som
medborgarna har avseende samordning inom hälso- och sjukvården. I följande avsnitt ger regionstyrelsen en övergripande sammanfattning av det
arbete som pågår i regionen inom de behovsområden som sjukvårdsberedningen redovisat.
Helhetssyn, samordning och kontinuitet i vården
Regionen har de senaste två åren arbetat intensivt med att utveckla och införa förändrade arbetssätt för framtagande av samordnad individuell plan
(SIP). Arbetet har bedrivits i projektet Min plan, där region och kommuner i
Norrbotten samverkat för att skapa bättre rutiner för samordning av patientens insatser från olika vårdgivare. Utgångspunkter i arbetet har varit att
skapa en bättre helhetsbild över patientens samlade behov samt att tydligare
utgå från patientens fokus i planeringen. De nya arbetssätten, som infördes i
mars 2018, har redan visat resultat i form av en kraftig minskning av antalet
utskrivningsklara dagar på sjukhus under året. Denna utveckling är en följd
av mer välfungerande planering vid övergång från slutenvård på sjukhus till
öppna vårdformer inklusive kommunens vård, stöd och omsorg. Arbetet med
att etablera, stödja och upprätthålla de nya arbetssätten kommer fortsätta
under 2019 och därefter.
Patientens möjlighet att få en fast vårdkontakt är en viktig del i att skapa
kontinuitet i vården. För de patienter som har behov av insatser från flera
olika vårdgivare utses en fast vårdkontakt som har det övergripande samordningsansvaret för vårdplaneringen inklusive upprättande av SIP. Även patienter som inte har behov av en SIP har möjlighet att få en fast vårdkontakt
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eller fast läkarkontakt. Regionen utökar under 2018 och 2019 vårdvalsramen
för hälsocentralerna för att stödja etableringen av fast vårdkontakt i verksamheten. Regionens strategi för att minska beroendet av inhyrd personal är
också en del i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för en god kontinuitet i vården. Under 2018 och 2019 görs särskilda satsningar på en ”stannakvar” premie för läkare i primärvården samt lönetillägg för sjuksköterskor i
syfte att öka andelen fast anställd personal.
Inom regionen bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för
strategin Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035. En del i detta är det
nationellt framtagna konceptet Patientkontrakt som är ett kultur- och strukturarbete med syfte att stärka delaktighet, samordning, tillgänglighet och
samverkan i hälso- och sjukvården. Regionen har under 2018 fått statliga
medel för arbetet med Patientkontrakt och förväntas få ytterligare medel för
2019. Medlen har bland annat används till att stödja breddinförande av tidbokning via webben samt införandet av Min Plan. För att säkerställa att patientens väg genom vården sker på ett samordnat och effektivt sätt bedriver
regionen en internutbildning i patient- och flödesorientering för samtliga
chefer samt ett flertal medarbetare vid olika enheter. Utbildningen initierades
2017 och genomförs två gånger per år med nya deltagare.
I sjukvårdsberedningens rapport omnämns särskilt symptomen ME (Myalgisk Encefalomyelit) och CFS (Kroniskt trötthetssyndrom) som exempel på
komplexa sjukdomsbilder som vården har problem att omhänderta på ett bra
sätt. Regionen följer den nationella kunskapsutvecklingen inom detta område
för att öka förmågan att hjälpa patienter med dessa sjukdomsbilder.
Vård inom ålderssjukomar
Regionen arbetar aktivt med fler olika åtgärder för att stärka kapaciteten att
möta behoven hos den växande gruppen äldre i befolkningen. Samverkan
med kommunerna är centralt i detta sammanhang eftersom en väsentlig del
av vården och omsorgen för äldre sker under kommunens försorg i form av
vård i hemmet eller på olika boenden. Kommunerna står då för insatser till
och med sjuksköterskenivå medan regionen tillhandahåller läkarinsatser.
Styrande för samverkan har varit strategin Bättre liv för sjuka äldre 20152018. Från och med 2019 kommer arbetet med äldrefrågor att inarbetas i
strategin Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035, men flera av samverkansformerna har redan integrerats i de nya arbetssätten för SIP som utvecklats inom projektet Min plan. Pilotprojekt pågår också med så kallade mobila
team i hemsjukvården där personal från regionen och kommunerna testar
nya samarbetsformer för att ge en bättre vård till patienter i hemmet eller i
särskilt boende.
Från nationell nivå har en satsning aviserats för 2019 gällande framtagande
av standardiserade vårdförlopp för ett flertal folksjukdomar vilket även berör
ålderssjukomar. Arbetet bygger vidare på det framgångsrika arbetet med
vårdförlopp inom cancervården och syftar till att korta väntetiderna och öka
jämlikheten i vården. När det gäller utbildning inom ålderssjukdomar använ-

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-40, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 30 januari 2019

Sida 39 (80)

der regionen webbutbildningarna Geriatriskt kompetensbevis samt Demens
ABC. Utbildningarna vänder sig till all personal som arbetar med äldre personer i regionen samt länets kommuner.
Sjukresor
I ett stort och glesbefolkat län som Norrbotten är långa sjukresor ibland en
oundviklig del i kontakten med hälso- och sjukvården. Det är dock högt prioriterat i regionens utvecklingsarbete att hitta alternativa sätt att tillhandahålla
vård så att längre resor undviks i så stor utsträckning som möjligt. Det handlar dels om att kunna göra mer via besök på närmaste hälsocentral genom
uppkoppling mot olika specialistmottagningar, samt dels om att tillhandahålla vård i hemmet via olika digitala lösningar. I detta kan förutom digitala
vårdmöten även olika former av självmonitorering i hemmet ingå för sjukdomstillstånd som astma, kol och diabetes.
Avseende tidsbokningar i vården så pågår breddinförande av tidsbokning via
webben i regionens verksamheter. Det ökar möjligheterna att hitta besökstider som passar både den enskilde och vården, vilket även underlättar anpassning till restider. På uppdrag av regionstyrelsen har en översyn av transportorganisationen gjorts under 2017-2018. En ny upphandling av taxi för
sjukresor och färdtjänst har påbörjats av Länstrafiken i Norrbotten på uppdrag av regionen. Arbetet med detta kommer följas framöver för att säkerställa att ändamålsenliga resurser tillhandahålls för sjukresor.
Anhörigas behov av stöd
Det är angeläget att närstående till patienter med stora vård-, stöd- och omsorgsbehov kan få stöd och avlastning. Kommunernas anhörigstöd ansvarar
för denna del men regionen har också ett ansvar i att involvera närstående i
den vårdplanering som görs. I det nya arbetssättet för SIP/Min plan ska
vårdplaneringen efter utskrivning från sjukhus i första hand ske i patientens
hem med närstående närvarande. Patienten får också en fast vårdkontakt med
samordningsansvar. Sammantaget bidrar detta till att underlätta situationen
för anhöriga till patienter med komplexa och långvariga behov av vård, stöd
och omsorg.
Rehabilitering
Regionen ska i samverkan med kommunerna erbjuda en jämlik rehabilitering
till patienter i hela länet. Resultat från nationella uppföljningar visar dock att
Norrbotten ligger sämre till än riket inom ett antal indikatorer för rehabilitering. Regionen tog under 2018 fram nya riktlinjer för rehabiliteringsansvar
för att tydliggöra vilka insatser som ges på olika vårdnivåer samt vilka rehabiliteringsresurser som finns att tillgå. I analysplanen för 2019 planeras en
kartläggning av rehabiliteringsverksamheten vilket ska ge ytterligare kunskapsunderlag för att skapa likvärdiga förutsättningar för rehabilitering i
länet.
Förändrade levnadsvanor är ofta en viktig aspekt i rehabilitering. Preventivt
arbete är prioriterat både i den länsgemensamma folkhälsostrategin och i
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Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035. Exempel på metoder som används i verksamheten är att ställa frågor om levnadsvanor i samband med
vårdbesök samt genomföra hälsosamtal för breda målgrupper.
Patienters och närståendes delaktighet
Regionen arbetar i organiserad form med patient- och brukarmedverkan på
flera nivåer. Regionövergripande finns tillgänglighetsrådet och länspensionärsrådet som arbetar på strategisk nivå. Inom närsjukvårdsvårdsområdena
finns patientråd som arbetar med mer verksamhetsnära frågor. Anhöriga till
patienter är inte representerade i den rådsstruktur som finns idag, men under
2019 kommer en större översyn att göras av regionens former för patientoch brukarmedverkan. I samband med detta kommer även möjligheterna att
inkludera anhöriga samt barn- och unga i medverkan utredas.
Regionen har under 2018 beslutat att patienter och närstående som deltar i
utvecklingsarbete inom regionen ska kunna få arvode vilket ökar möjligheten för dessa grupper att delta i verksamhetens utveckling. Regionens utvecklingsavdelning har även beslutat att anställa spetspatienter för att delta i
utvecklingsarbetet. Som en del i strategin Vägen till framtidens hälsa och
vård år 2035 kommer en verktygslåda för personcentrering att tas fram med
metodstöd för personcentrerade arbetssätt som bidrar till att stärker patientens delaktighet i vården.
Uppdrag
Regionstyrelsen vill mot bakgrund av det redovisade lyfta fram följande
åtgärder som viktiga att följa upp i relation till de behov som sjukvårdsberedningen identifierat. Åtgärderna ska återrapporteras till regionfullmäktige i
samband med återföringsdagen 2020.







Etableringen av de nya arbetssätten för SIP/Min plan inklusive fast
vårdkontakt.
Pilotprojekten med mobila team i hemsjukvården.
Breddinförandet av webbtidbok.
Upphandlingen av taxi för sjukresor.
Kartläggningen av rehabiliteringsverksamheten i länet.
Översynen av strukturen för patient- och brukarmedverkan.

Bilagor:
Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Utvecklingsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
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§ 22

Revisionsrapport ”Patientsäkerhet vid
förekomst av inhyrda läkare”
Dnr 4700-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder
som vidtagits till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat patientsäkerheten vid förekomst av inhyrda läkare.
Revisorerna konstaterar att regionstyrelsen i stort säkerställer att den hälsooch sjukvård som erbjuds av inhyrda läkare är ändamålsenlig. Däremot
framhåller man att den interna kontrollen endast i begränsad utsträckning är
tillräcklig. Revisorerna har, till regionstyrelsen, lämnat ett antal rekommendationer som syftar till att minska eventuella patientsäkerhetsrisker och förbättra uppföljningen av verksamheter som har inhyrda läkare i sin verksamhet.

Ärendet
Revisorerna har granskat patientsäkerheten vid förekomst av inhyrda läkare.
Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att hälso- och sjukvården är ändamålsenlig och att den
interna kontrollen är tillräcklig. Regionstyrelsen begär yttrande från regionstyrelsen senast 2019-02-14.
Regionens revisorer konstaterar sammantaget att regionstyrelsen till övervägande del säkerställt att den hälso- och sjukvård som erbjuds av inhyrda
läkare är ändamålsenlig. Vidare konstateras att den interna kontrollen endast
i begränsad utsträckning är tillräcklig. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:


Att åtgärder vidtas som säkerställer att den introduktion som ges inhyrda
läkare är likvärdig inom regionens verksamheter



Att åtgärder vidtas som säkerställer att riskanalyser genomförs avseende
patientsäkerhetsrisker som kan uppkomma vid hög andel inhyrda läkare
Att åtgärder vidtas som säkerställer att egenkontroller systematiskt genomförs av hyrläkares insatser
Att regionstyrelsen stärker sin egen uppföljning avseende patientsäkerhetsrisker vid förekomst av inhyrda läkare.




Bilagor:
Revisionsrapport ”Patientsäkerhet vid förekomst av inhyrda läkare”
Revisorernas skrivelse
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Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 23

Revisionsrapport ”Arbetet mot hot och
våld inom regionens verksamheter”
Dnr 4993-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder
som vidtagits till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat regionens övergripande säkerhetsarbete gällande
hot och våld. Granskningsåret är 2018 och syftar till att bedöma om regionstyrelsens säkerhetsarbete är ändamålsenligt genom att förebygga, förhindra,
och hantera hot och våld mot anställda. Samt bedöma om regionstyrelsens
interna kontroll inom området är tillräcklig.

Ärendet
I revisionsrapporten har revisorerna sammanfattat sin granskning avseende
regionens övergripande säkerhetsarbete gällande hot och våld. Granskningen
syftar till att bedöma om regionstyrelsens säkerhetsarbete är ändamålsenligt
genom att förebygga, förhindra, och hantera hot och våld mot anställda under år 2018. Samt även bedöma om regionstyrelsens interna kontroll inom
området är tillräcklig. De kontrollmål som revisorerna har bedömt handlar
om arbetet för att förebygga risker för hot och våld baseras på en dokumenterad riskanalys.
Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen ska vidta åtgärder för att för
att öka kunskapen om riskerna för hot och våld inom regionens verksamheter
samt stärker sin egen uppföljning inom området. Revisorerna bedömer att
regionstyrelsen bör säkerställa att interna styrdokument för att förebygga hot
och våld är väl kända och tillämpas inom verksamheterna samt säkerställa att
medarbetarna får tillräcklig utbildning gällande hot och våld i arbetsmiljön.
Revisorerna rekommenderar vidare att regionstyrelsen säkerställer att medarbetare har möjlighet att snabbt kalla på hjälp vid en vålds- eller hotsituation. Revisorerna förordar vidare att regionstyrelsen ska säkerställa att avvikelserapportering sker i en tillräcklig utsträckning inom verksamheterna
samt att den används som en del i det systematiska arbetet att utreda incidenter.
Bilagor:
Revisionsrapport ”Arbetet mot hot och våld inom regionens verksamheter”
Revisorernas skrivelse
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Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Biträdande regiondirektör
HR-direktör
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§ 24

Revisionsrapport ”Jämförande
granskning avseende ägarstyrning och
uppsikt i de delägda bolagen”
Dnr 4993-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder
som vidtagits till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens ägarstyrning och uppsikt i
de delägda bolagen.

Ärendet
Granskningen har genomförts som en jämförande granskning mellan Region
Norrbottens revisorer och revisorerna i Jokkmokk kommun, Boden kommun, Kalix kommun och Gällivare kommun. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer att ägarstyrningen i gemensamt ägda bolag är ändamålsenlig och att den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del säkerställer att ägarstyrningen är ändamålsenlig, men att styrelsens
interna kontroll är bristande.
Med anledning av ovanstående lämnar revisionen följande rekommendationer:




Att ägardirektivens skrivningar om kontaktperson för bolagen efterlevs
framgent.
Att åtgärder vidtas som säkerställer att det för samtliga bolag är tydligt
vilka ägardirektiv som är styrande för verksamheten.
Att åtgärder snarast vidtas som säkerställer att kommunalkravens krav
utifrån 6 kap 9§ efterlevs.

Bilagor:
Revisionsrapport Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt
i de delägda bolagen
Revisorernas skrivelse
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 25

Revisionsrapport ”Temagranskning
Primärvården del 1”
Dnr 4975-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder
som vidtagits till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat vårdval primärvård i Region Norrbotten. Granskningen visar att regionstyrelsens styrning och uppföljning avseende Beställning Primärvård är till övervägande del ändamålsenlig och den interna kontrollen inom området är till övervägande del tillräcklig.

Ärendet
Revisorerna har granskat vårdval primärvård i Region Norrbotten. Granskningen genomförs i två delar. Denna första del fokuserar på den styrning och
uppföljning som sker på regionövergripande nivå. Syftet med granskningen
har varit att se om regionstyrelsens styrning och uppföljning avseende Beställning Primärvård är ändamålsenlig och om den interna kontrollen inom
området är tillräcklig. Revisorernas sammanfattande bedömning är att:


Regionstyrelsens styrning och uppföljning avseende Beställning Primärvård är till övervägande del ändamålsenlig och den interna kontrollen
inom området är till övervägande del tillräcklig.
Med anledning av granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande rekommendation:




Regionstyrelsen bör öka förutsättningar för en jämlik vård till Region
Norrbottens invånare genom att vidta åtgärder för att minska skillnaderna i både hälsa och tillgänglighet mellan hälsocentralerna.
Regionstyrelsen bör initiera en uppföljning av vilka effekter som de
riktade insatser som har gjorts inom ramen för vårdvalet har resulterat i.

Bilagor:
Revisionsrapport ”Temagranskning Primärvården del 1”
Revisorernas skrivelse
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 26

Revisionsrapport ”Granskning av
delårsrapport per augusti 2018”
Dnr 5252-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Regionfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål på 2 procent av skatter och
bidrag vilket i delårsrapporten bedöms uppnås för 2018. Däremot når inte
divisionerna sina resultatmål och effektuerar inte sina ekonomiska handlingsplaner med full effekt. Ett av de åtta strategiska målen i perspektiven
medborgare, verksamhet, kunskap och förnyelse samt medarbetare uppnås
och resterande visar på delvis måluppfyllelse.

Ärendet
Revisorerna har granskat Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2018.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionens delårsrapport är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige
beslutat.
Revisorerna bedömer att:


Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018.
 Det prognosticerade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt för 2018. Resultatmålet på 2 procent av skatter
och bidrag för regionen som helhet ser ut att uppfyllas. Däremot når inte
divisionerna sina resultatmål och effektuerar inte heller sina ekonomiska
handlingsplaner
 Ett av åtta strategiska verksamhetsmål uppnås och resterande visar på
delvis måluppfyllelse. Utifrån delårsrapportens återrapportering bedöms
verksamhetens utfall delvis vara förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i den strategiska planen. Utvärdering avser tiden för delårsrapportens avlämnande, någon prognos för helårsutfallet lämnas däremot
inte i verksamhetsperspektivet.
Revisorerna noterar att en anpassning till god redovisningssed har skett i
form av samtliga fastigheter nu är komponentindelade. Regionstyrelsens
utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning utvecklas också alltmer.
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Bilagor:
Revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport per augusti 2018”
Revisorernas skrivelse
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 27

Revisionsrapport ”Cybersäkerhet –
övergripande granskning 2018”
Dnr 4764-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder
som vidtagits till regionstyrelsen.

Yttrande till beslutsförslaget
Mot bakgrund av samhällets snabba förändring och ökade digitalisering är
det viktigt att regionens medborgare känner sig trygga gällande hanteringen
av känslig information. Regionstyrelsen anser därför att regionens cybersäkerhet är högt prioriterad och att revisionsrapporten ska hanteras enligt förslag.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat regionens cybersäkerhet.

Ärendet
Syftet med granskningen har varit att granska om regionstyrelsen har säkerställt att den interna kontrollen avseende regionens cybersäkerhet är tillräcklig. Granskningen har skett utifrån det s.k. NIST cybersäkerhetsramverk som
belyser organisationers mognadsgrad och förmågor.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att följande åtgärder ska vidtas i
syfte att utveckla regionens informations- och IT säkerhet:






Implementera en övergripande informationssäkerhetspolicy.
Implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) för att
säkerställa ett systematiskt risk- och informationsklassningsarbete i hela
organisationen.
Uppdatera gällande styrdokument och kommunicera ut i organisationen
(kan vara en del av LIS-arbetet).
Utveckla rapporteringen till regionstyrelsen, exempelvis i form av en
säkerhetsrapport.

Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Biträdande regiondirektör
IT/MT-direktör
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§ 28

Revisionsrapport ”Granskning av
intrångsskydd”
Dnr 4766-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder
med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder
som vidtagits till regionstyrelsen.

Yttrande till beslutsförslaget
Mot bakgrund av samhällets snabba förändring och ökade digitalisering är
det viktigt att regionens medborgare känner sig trygga gällande hanteringen
av känslig information. Regionstyrelsen anser därför att regionens tekniska
IT-säkerhet är högt prioriterad och att revisionsrapporten ska hanteras enligt
förslag.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat det interna och externa IT-intrångsskyddet inom
Region Norrbotten.

Ärendet
Revisorerna har granskat det interna och externa IT-intrångsskyddet. Bedömning är att regionstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att Region
Norrbottens nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.
Inom ramen för granskningens sakavstämning ser revisorerna positivt på det
arbete som påbörjats inom regionen avseende införandet av ledningssystem,
kartläggning av skyddsvärda system utifrån ett riskperspektiv samt omvärldsbevakning inom säkerhetsområdet.
Regionen har omedelbart åtgärdat de mest akuta bristerna som revisorerna
belyst i rapporten.
Utöver detta ger revisorerna ett antal rekommendationer om att ytterligare
åtgärder ska vidtas i syfte att reducera risker för obehörigt intrång till en
acceptabel nivå. Dessutom ska åtgärder vidtas för genomgång och uppdatering av styrande IT-dokument samt att en årlig revidering av dokumentationen införs.

Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Biträdande regiondirektör
IT/MT-direktör
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§ 29

Remiss ”Möjligt, tillåtet och
tillgängligt”
Dnr 3644-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Betänkandet innehåller förslag till nya regler om upphandling under EU:s
tröskelvärden och vissa regler om rättsmedel. Utredningens uppdrag har
varit att, dels se över hur regelverket under tröskelvärdena kan göras enklare
och mer flexibelt, dels lämna förslag till åtgärder för att minska antalet överprövningsmål. Det föreslås bland annat en ny regel om dialog i upphandlingar som gör det lättare att rätta fel och brister i ett lämnat anbud. Vidare föreslås en ny bestämmelse som möjliggör direktupphandling i samband med
överprövning. För att minska antalet överprövningsmål föreslår utredningen
att den som ansöker om överprövning av en upphandling ska betala en ansökningsavgift på 7 500 kr. Dessutom förslås att den förlorande parten i ett
överprövningsmål ska betala vinnande parts processkostnader.
Region Norrbotten ställer sig positiv till utredningens förslag om ny lagstiftning under tröskelvärdena. De förslag som lämnats innebär en förenkling av
nuvarande regelverk.
Region Norrbotten tillstyrker förslaget att det ska införas en avgift för ansökan i mål om överprövningar men anser att den föreslagna avgiften är för låg
för att få den effekt som önskas.
Region Norrbotten avstyrker förslaget om processkostnadsansvar i överprövningsmål då regionen anser att det finns fler nackdelar än fördelar med
förslaget.

Ärendet
Bakgrund
Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare för
att göra en översyn av de bestämmelser i LOU och LUF som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden i syfte att utreda hur regelverket kan
göras enklare och mer flexibelt. Utredaren ska även överväga vilka åtgärder
som kan vidtas för att minska antalet överprövningsmål. Utredaren ska i
denna del närmare analysera samt väga för- och nackdelar med bestämmelser om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader. Utredaren ska också överväga att införa avgifter för att ansöka om
överprövning som ett alternativ eller komplement till regler om processkostnadsansvar. Utredningens förslag överlämnades till regeringen i juni 2018.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-40, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 30 januari 2019

Sida 52 (80)

Nedan presenteras i korthet utvalda delar av utredningens förslag.
Ett enklare och flexiblare regelverk
Inriktning och utgångspunkter
Utredningens utgångspunkt är att ett nytt regelverk bör vara enklare till såväl
utformning som innehåll. En målsättning bör vara att möjliggöra för upphandlande myndigheter och enheter och leverantörer att göra goda och sunda
affärer med varandra.
Region Norrbotten anser att förslaget ger enklare och flexiblare regler i förhållande till nuvarande regelverk. Utformningen och strukturen av lagtexten
gör den mer lättläst.
Dialog
Utredningen föreslår att det av lagtexten ska framgå att upphandlande myndigheter får ha dialog med en eller flera leverantörer i en pågående upphandling. Dialogen får omfatta rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbud och andra handlingar som leverantörerna har gett in. Dialogen
får också omfatta förhandling av alla aspekter av upphandlingsdokumenten,
förutom minimikrav och tilldelningskriterier, samt alla aspekter av anbud
eller andra handlingar som är ingivna av leverantören.
Region Norrbotten är positiv till att det tydliggörs i lagtexten att dialoger i en
upphandling är tillåtet. Förslaget får positiva praktiska effekter och borde
enligt Region Norrbotten kunna leda till bättre affärer. Nuvarande tillämpning är alltför restriktiv. Det är inte affärsmässigt försvarbart att förkasta
anbud på grund av bagateller och formaliafel.
Direktupphandling
I nuvarande lag anges direktupphandlingsgränsen som 28 procent av tröskelvärdet. Utredningen föreslår att direktupphandlingsgränsen istället ska anges
direkt i lagtexten och bestämmas till 600 000 kronor. Utredningen föreslår
även en ny bestämmelse som möjliggör direktupphandling i samband med
överprövning, så kallat täckningsköp. Denna möjlighet får användas för att
tillgodose ett angeläget behov.
Region Norrbotten delar utredningens uppfattning att det förenklar om det
tydligt framgår av lagtexten var gränsen för direktupphandling ligger. När
det gäller själva beloppsgränsen för direktupphandling anser dock Region
Norrbotten att den bör höjas. Vidare är det bra att det föreslås en ny bestämmelse som möjliggör direktupphandling i samband med överprövning.
Vissa regler om överprövningsmål
Processkostnadsansvar
Utredningen har haft att analysera för- och nackdelar med processkostnadsansvar och föreslå bestämmelser om skyldighet för den förlorande parten att
ersätta motpartens rättegångskostnader i överprövningsmål. Utredningen
anser sammanfattningsvis att fördelarna med ett processkostnadsansvar i
överprövningsmål överväger och att det därför bör införas ett sådant.
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Enligt Region Norrbotten skulle införandet av en regel om processkostnadsansvar sannolikt bidra till att antalet överprövningsmål minskade, vilket är
positivt. Förslaget om processkostnadsansvar har dock enligt Region Norrbotten flera nackdelar, såsom att de processer som inleds kommer att ta
längre tid, det blir svårare att förutse rättegångskostnader, större fokus på
juridiken vid upphandlingar, ökade rädsla att göra fel, minskad innovation/nytänk vid upphandlingar för att nämna några. Region Norrbotten anser
att nackdelarna med förslaget överväger och avstyrker därför förslaget att
införa processkostnadsansvar i överprövningsmål.
Avgifter till domstol
Utredningen anser att ansökningsavgiften ska utgöras av ett fast belopp som
vare sig beror på upphandlingens värde eller leverantörens storlek eller omsättning. Vid en samlad bedömning anser utredningen att ansökningsavgiften
bör bestämmas till 7 500 kronor.
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget att införa en avgift för
ansökan i mål om överprövningar eftersom det sannolikt kommer att leda till
färre överprövningar. Region Norrbotten delar utredningens uppfattning att
en fördel med införandet av en avgift är att en missnöjd leverantör får en
ytterligare anledning att tänka igenom sitt beslut att ansöka om överprövning. Region Norrbotten är dock tveksam till om det föreslagna beloppet om
7 500 kr får de effekter man önskar. Detta eftersom avgiftens storlek knappast kommer att avhålla företag från att överpröva.
Region Norrbotten vill i sammanhanget framföra att det inte är själva antalet
överprövningar som är det stora problemet utan det är de långa handläggningstiderna i domstol.
Bilagor:
Remissyttrande betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt SOU 2018:44

Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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§ 30

Jämställdhetsrapport 2018
Dnr 5012-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Jämställdhetsrapporten 2018 godkänns och delges regionfullmäktige.
2. Från 2020 ingår jämställdhetsperspektivet i Region Norrbottens ordinarie uppföljning och kommer inte att redovisas i en separat rapport.
3. Regiondirektören får i uppdrag att se över behovet i organisationen gällande kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet.
Reservationer
Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V), Lennart Åström (S) och Johannes
Sundelin (S) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Jämställdhet är ett prioriterat område inom Region Norrbotten. Regionen ska
vara en attraktiv arbetsgivare där jämställda och jämlika villkor råder. Regionen ska erbjuda en likvärdig hälsa, vård och medborgarservice till alla,
oavsett kön.

Sammanfattning
Region Norrbotten har under ett antal år årligen tagit fram en handlingsplan
för sitt jämställdhetsarbete som sedan följs upp och rapporteras i en årsrapport. I Jämställdhetsrapport 2018 presenteras årets arbete.
Jämställdhetsperspektivet bör framöver än mer aktivt integreras i regionens
styrande dokument och verksamheter. Det bör således inte hanteras i någon
separat handlingsplan eller följas upp i någon separat årsrapport utan hanteras i ordinarie styrning och uppföljning. Detta är viktigt för att jämställdhetsarbetet inte ska uppfatta som en extra ”pålaga”.

Sammanträdet
Anders Öberg (S) föreslår bifalla punkt 1 och att avslå punkt 2 och 3. Anders
Öberg föreslår ett tillägg om att regiondirektören får i uppdrag att stärka
Region Norrbottens strategiska arbete med genus och jämställdhet genom att
inrätta en jämställdhetsstrateg med ansvar för jämställdhetsfrågor internt och
externt för att stärka jämställdhetsintegreringen och jämställdhetsarbetet.
Glenn Berggård (V) och Johannes Sundelin (S) stödjer Anders Öbergs förslag.
Linda Frohm (M) föreslår avslå Anders Öbergs ändringar och tillägg.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Anders Öbergs ändringar och tillägg under proposition
och finner att regionstyrelsen avslår ändringarna och tillägget. Ordföranden
ställer därefter det liggande förslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Bakgrund
Genom undertecknandet av den europeiska jämställdhetsdeklarationen
(CEMR) har Region Norrbotten förbundit sig att upprätta en jämställdhetsplan där prioriteringar och åtgärder samt de resurser som ska tilldelas för
ändamålet redovisas. Jämställdhetshetsrapporten består av två delar; patientoch medborgarperspektivet samt medarbetarperspektivet.
Jämställd verksamhet – patient- och medborgarperspektiv
MakEQuality är ett uppföljningsverktyg som mäter jämställdhet inom fyra
områden: systematiskt förbättringsarbete, likvärdig resursfördelning, lika
möjligheter till den politiska beslutsprocessen samt avtal med samarbetspartner som främjar jämställdhet. I rapporten redovisas arbete inom dessa
områden.
Det pågår en del aktiviteter inom jämställdhetsområdet, men regionens verksamheter bedöms inte vara jämställdhetsintegrerade då det fortfarande saknas systematik i arbetet. Ett sätt att utveckla detta, med befintliga resurser,
skulle kunna vara att kompetensutveckla nyckelpersoner kopplat till planering-, uppföljnings- och analysarbete och verksamhetsutveckling. Detta
skulle kunna vara ett sätt att stärka jämställdhetsperspektivet i arbetet och
även kunna stödja verksamheten på ett annat sätt än idag. Vidare bör regionen även se över olika möjligheter till jämställdhetsutbildning för olika grupper inom organisationen, t ex bör alternativet med webbutbildning övervägas
i de fall det bedöms vara lämpligt.
Jämställt medarbetarskap - medarbetarperspektiv
För området medarbetare använder Region Norrbotten Nyckeltalsinstitutets
jämställdhetsindex, JÄMIX som genom nio nyckeltal/indikatorer visar på
centrala aspekter av jämställdhet inom regionen. Underlaget baseras på uppgifter från regionens HR-system per den 30 september 2018.
Resultat för Region Norrbotten
totalt
JÄMIXindex

2016

2017

2018

116

107

112

Region Norrbotten har i jämförelse med övriga regioner och landsting som
mäter JÄMIX ® ett värde som ligger i nivå med medianvärdet för branschen. Resultatet har förbättrats något från föregående år och det beror
främst på följande indikatorer; Skillnad i uttag av föräldradagar (+3), Skillnad i andel tillsvidareanställda (+3) och aktivt arbete (+1). Dessa beskrivs
mer detaljerat nedan. Poängen på indikatorerna i JÄMIXindex påverkas
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nästan uteslutande av skillnader i utfall mellan kvinnor och män. Skillnaderna kan öka respektive minska mellan könen och påverka poängsättningen
utan att utfallet som helhet förändrats.
Bilagor:
Jämställdhets- och jämlikhetsrapport 2018
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
HR-direktör
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§ 31

Årsrapport Internationella beredningen
2018
Dnr 14-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2018 för internationella
beredningen och att rapporten delges regionfullmäktige.

Yttrande till beslutsförslaget
Internationella beredningen har en viktig uppgift för att samla regionens
arbete med internationell samverkan, påverkan och kunskapsuppbyggnad.
Under 2018 gjordes en hel del insatser som redovisas i bilaga. Region Norrbottens arbete på internationella arenan är viktigt och 2018 arbetade politiker
och tjänstemän hårt med bland annat EU:s nya långtidsbudget.

Sammanfattning
Internationella beredningen beslutade vid sitt första sammanträde 16 september 2015 § 4 att årligen återkoppla till målen i styrelsens strategi för
landstingets internationella engagemang. Under 2018 har fullmäktige antagit
en påverkanspolicy som har ersatt den internationella policyn. Arbetet med
de internationella frågorna har inkorporerats i den strategiska planen. Denna
årets uppföljning är gjord enligt påverkanspolicyn.

Ärendet
Den årliga återkopplingen av internationella beredningens arbete bifogas
som bilaga. Årsrapporten tar upp viktiga insatser som är gjorda under 2018
där bland annat arbetet med EU:s nya långtidsbudget, arbete med att undanröja gränshinder samt olika projekt som genomförts under året.
Bilagor:
Årsrapport internationella beredningen 2018
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 32

OPF-KL om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda
Dnr 4004-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Anta kollektivavtalet OPF-KL18 om pension och omställningsstöd för
förtroendevalda.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPFKL18.

Sammanfattning
OPF-KL18 är ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de
vars uppdrag uppgår till heltid eller betydande del av heltid. Landstingsfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL14 som nu under 2018 har utkommit i
en uppdaterad version. Ändringarna i avtalet är huvudsakligen redaktionella
med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd,
avgiftsbestämd ålderspension med efterlevandeskydd, sjukpension och familjeskydd.

Ärendet
Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 oktober 2014 att
anta OPF-KL om pension och omställningsstöd för förtroendevalda. Det
finns nu en ny version av avtalet. SKL rekommenderar sina medlemmar att
ersätta 2014 års version med OPF-KL18.
OPF-KL18 är uppdelat i fyra kapitel som beskrivs i korthet nedan.
Inledande bestämmelser
En pensionsmyndighet ska anges vid antagande av OPF-KL. Fullmäktige har
utsett regionstyrelsen att verka som pensionsmyndighet för Region Norrbottens räkning. Vidare anges det i kapitlet att förtroendevald har att följa de
ändringar av avtalet som beslutas av regionen.
Omställningsstöd
Förtroendevalda vars uppdrag till sin omfattning uppgår till heltid eller betydande del därav har möjlighet att nyttja de olika formerna av omställningsstöd efter avslutat uppdrag.
Aktiva omställningsinsatser är en del av stödet som syftar till att underlätta
övergången till arbetslivet efter uppdragets slut och kan exempelvis bestå i
rådgivning eller utbildningsinsatser.
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Ekonomiskt omställningsstöd utgår som procentuell andel av det genomsnittliga månadsarvodet under maximalt tre års tid. Avtalet ger även möjlighet till förlängt ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevald som vid det
ekonomiska omställningsstödets upphörande har uppnått den tidigaste uttagsåldern för allmän pension.
Pensionsbestämmelser
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas av alla arvoderade förtroendevalda
utan krav på uppdragets längd eller omfattning. Intjänandet till pensionen går
till på så sätt att en procentuell andel av intjänade arvoden avsätts till pension. Den ackumulerade pensionsbehållningen omfattas även av efterlevandeskydd.
För de förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid
reglerar avtalet även sjukpension. Rätt till sjukpension har den som måste
lämna sitt uppdrag till följd av sjukdom och blir beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.
Familjeskydd
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall gäller de vars uppdrag uppgår till
heltid eller betydande del av heltid. Familjeskyddet är en förmån som aktualiseras vid dödsfall och utbetalas till den förtroendevaldes efterlevande. Familjeskyddsförmånen är en nyhet i OPF-KL och finns inte med i den tidigare
utgåvan från 2014.
Bilagor:
OPF-KL18
Protokollsutdrag skickas till:
HR-direktör
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Service
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§ 33

Ansvarig utgivare för
regionfullmäktiges direktsändningar
Dnr 4899-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Utse regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) till
ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar.
2. Uppdra åt Margareta Henricsson att utse åtminstone en ställföreträdande
utgivare inom regionfullmäktiges presidium.
3. Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändning själv ansvarar
för de yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår.

Sammanfattning
Den ansvarige utgivaren ska kunna påverka sändningen och i regionfullmäktige är det ordföranden som leder sammanträdet och ansvarar för ordningen
varför det är lämpligt att ordföranden utses. Vid eventuellt förfall för ordföranden behöver en ställföreträdare ha utsetts av utgivaren och lämpligt är att
ställföreträdaren väljs inom regionfullmäktiges presidium. Var och en som
deltar i direktsändningen från regionfullmäktige ansvarar dock själv för de
eventuella yttrandefrihetsbrott som denne begår.

Ärendet
Regionfullmäktige direktsänder sina sammanträden via webben och måste
därför utse en ansvarig utgivare. Yttrandefrihetsgrundlagens (1991:1469)
(YGL) bestämmelser kräver att den som sänder till allmänheten via radio, tv
eller annan form av ljud-, bild- eller textöverföring med hjälp av elektromagnetiska vågor utser en person som ansvarar för sändningens innehåll.
Utgivaren utses av den som bedriver sändningsverksamheten, i detta fall
Region Norrbotten genom dess högsta beslutande organ regionfullmäktige.
Utgivaren ska vara svensk medborgare, myndig och ha sin hemvist här i
riket. Vidare får inte den som är i konkurs eller har förvaltare utses till utgivare. Utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens
offentliggörande och bestämma över dess innehåll så att inget får införas mot
dennes vilja. Utgivaren får utse ställföreträdare.
Den ansvarige utgivaren har enligt huvudregeln i 6 kap 1 § YGL ansvaret för
eventuella yttrandefrihetsbrott. Det finns dock en möjlighet, enligt 3 kap 2 §
lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, att besluta, beträffande direktsända program, att
den som framträder i programmet själv ska svara för de yttrandefrihetsbrott
denne begår.
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Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Kommunikationsdirektör
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§ 34

Regionstyrelsens delegationsordning
Dnr 4937-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa regionstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21/22 § 117 om en ny politisk organisation från och med 1 januari 2019, vilket föranlett att ett antal styrande dokument behövt upprättas eller uppdateras. Regionstyrelsen har nu att fastställa delegationsordning.

Ärendet
Med utgångspunkt i kommunallagen och gällande reglemente har regionstyrelsen att delegera delar av sin beslutanderätt.
Enligt regionfullmäktiges beslut om ny politisk organisation (§ 117 2018)
inrättas under regionfullmäktige, utöver regionstyrelsen och patientnämnden,
en ny regional utvecklingsnämnd. Den regionala utvecklingsnämnden kommer att ha ett helhetsansvar för frågor rörande regional utveckling, kultur,
trafik och infrastruktur. Vidare ska nämnden också ha uppsikt över regional
verksamhet som bedrivs i region- och kommunägda bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
Ändringar i den politiska organisationen föranledde att ett flertal styrande
dokument behövde upprättas alternativt uppdateras. Regionfullmäktige beslutade den 21-22 november 2018 (dnr. 3757-2018 och 3966-2018, § 119
och § 120) att fastställa reglementen för bl.a. regionstyrelsen och regionala
utvecklingsnämnden.
Till följd av den uppdatering som skett i regionstyrelsens reglemente samt
det upprättade reglementet för regionala utvecklingsnämnden har en uppdatering gjorts av regionstyrelsens delegationsordning samt upprättande av en
ny delegationsordning för regionutvecklingsnämnden.
Delegation av beslutanderätten har i huvudsak två syften:
1. Avlasta nämnden i rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer
omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.
2. Möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir
kortare och handläggningen snabbare.
Delegation innebär följande:
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Den delegerande, nämnden, har kvar sitt övergripande ansvar för sakområdet och kan ta tillbaka delegationen, också för ett enstaka ärende, och
kan följa delegatens hantering av sitt uppdrag genom återrapportering.
När det gäller myndighetsutövning eller tillämpning av lag följer det
redan av grundlagen att någon inblandning i beslutsfattandet ett särskilt
ärende inte får ske. Skulle det uppstå en situation när delegaten av något
skäl inte anser sig kunna besluta i ärendet ska frågan hänskjutas till den
som lämnat delegationen.
Det är således nämnden som avgör frågan om eventuell delegering ska
ske under förutsättning att det kan ske inom de ramar som lagen tillåter.

Bilagor:
Regionstyrelsens delegationsordning
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Biträdande regiondirektör
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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§ 35

Regionstyrelsens reglemente 2019
Dnr 5181-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa reglemente för regionstyrelsen.

Ärendet
Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdokument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den
föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organisation 2019 (dnr 04198-2018).
Regionstyrelsens reglemente anpassas med anledning av ovanstående och
kompletteras därför med §§ 42-50, rörande internationella beredningen, dess
uppdrag, sammansättning, omfattning och återrapportering.
Bilagor:
Reglemente för regionstyrelsen
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Biträdande regiondirektör
Verksamhetsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
Divisionschefer
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§ 36

Reglemente för politisk
samverkansberedning för hälsa, vård,
omsorg och skola
Dnr 89-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen antar reglemente för politisk samverkansberedning för
hälsa, vård, omsorg och skola.

Sammanfattning
Folkhälsofrågor inom hälsa, vård, omsorg och skola ska hanteras samlat i
den politiska samverkansberedningen för att skapa helhetsperspektiv och
gemensam drivkraft. Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg föreslås med anledning av folkhälsofrågornas ökade betydelse byta
namn till politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola.
Region Norrbotten föreslås vidare utöka sin representation i samverkansberedningen från fem till sju ledamöter och ersättare.

Ärendet
Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg skapades år 2012
för att tillgodose behovet av utökad samverkan mellan regionen och länets
kommuner i gemensamma frågor. Det gällande reglementet har funnits en tid
och behöver revideras i vissa delar.
Folkhälsa
Folkhälsofrågor har sedan tidigare hanterats på politisk nivå av Norrbottens
folkhälsopolitiska råd vilket bestått av politiker från Region Norrbotten och
Norrbottens kommuner. De har haft i uppdrag att prioriterar aktiviteter utifrån den folkhälsopolitiska strategin.
För att nå målbilden för hälsa och vård år 2035 behöver en riktningsförändring ske som flyttar fokus från sjukdom och behandling till att fokusera allt
mer på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Regionen ska ta ansvar
för att folkhälsoarbetet går framåt i länet i samverkan med länets kommuner
och andra aktörer. Folkhälsofrågor inom hälsa, vård, omsorg och skola ska
framöver hanteras samlat i den politiska samverkansberedningen för att
skapa helhetsperspektiv och gemensam drivkraft.
Namnbyte
Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg föreslås byta namn
till politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola eftersom
samverkansberedningen får ett utökat uppdrag för folkhälsofrågor inom
hälsa, vård, omsorg och skola.
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Norrbottens läns landsting har under 2017 övergått till att bli Region Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten har bytt namn till Norrbottens
kommuner. Namnbytena har förts in i förslaget till nytt reglemente.
Utökad representation
Region Norrbotten har tidigare utsett fem förtroendevalda ledamöter och lika
många ersättare medan Norrbottens kommuner har utsett nio ledamöter och
ersättare. I förslaget till nytt reglemente anges att regionen ska utse sju ledamöter vilket leder till att samverkansberedningen består av totalt 16 ledamöter och 16 ersättare.
Bilagor:
Reglemente för politisk samverkansberedning
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Norrbottens kommuner
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§ 37

Reglemente för samverkansorgan
mellan Region Norrbotten och de
privata vårdgivarna enligt nationella
taxan
Dnr 5084-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att anta reglemente för samverkansorgan mellan
Region Norrbotten och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan.

Sammanfattning
Ett uppdaterat reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten
och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan har utarbetats.

Ärendet
Ett uppdaterat reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten
och de privata vårdgivarna enligt nationella taxan har utarbetats. Uppdateringen avser främst ändring från sjukgymnastik till fysioterapi, landsting till
region och att verksamhetsdirektören utser Region Norrbottens ledamöter.
Bilagor:
Reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och de privata
vårdgivarna enligt nationella taxan
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 38

Reglemente för samverkansorgan
mellan Region Norrbotten och
tandvårdsproducenterna
Dnr 5120-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar anta reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna.

Sammanfattning
Ett uppdaterat reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten
och tandvårdsproducenterna har utarbetats.

Ärendet
Ett uppdaterat reglemente för samverkansorgan mellan Region Norrbotten
och tandvårdsproducenterna har utarbetats. Uppdateringen avser främst ändring från kundvalsmodell till vårdval barn- och ungdomstandvård, landsting
till region och att verksamhetsdirektören utser Region Norrbottens ledamöter.
Bilagor:
Reglemente för Samverkansorgan mellan Region Norrbotten och tandvårdsproducenterna
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Folktandvård
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§ 39

Uppdrag till regionfullmäktiges
beredningar 2019
Dnr 243-2019

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Sjukvårdsberedningen ges för år 2019 uppdraget att föra dialog runt om i
länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår.
2. Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på nationell och Internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare
och organisationer. Resultatet redovisas i form av en prioriteringslista.
3. Beredningarna ska lämna sina rapporter till regionfullmäktige senast i
november 2019.
Reservationer
Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Regionfullmäktige återremitterade 2018-11-21-22 § 124, dnr 04213-2018,
ärendet om uppdrag för fullmäktiges beredningar år 2019. Enligt beredningarnas reglemente föreslår regionstyrelsen uppdrag och uppdragslängd för
beredningarna som fastställs av regionfullmäktige. Senast i november ska
beredningarna lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige.

Sammanträdet
Anders Öberg föreslår att sjukvårdsberedningen ges uppdraget; Hur kan
sjukvårdens arbetssätt utvecklas för att stärka äldre och personer med kroniska sjukdomars behov av vård? Och att uppdragsberedningen ges uppdraget; Hur ska regionen arbeta för att möta företagens behov av stöd för att
kunna växla upp nationella och EU-medel?
Glenn Berggård (V) stödjer Anders Öbergs förslag.
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla det liggande förslaget med ändring
av att meningen om prioriteringslista stryks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget, Anders Öbergs och Marianne
Sandströms respektive förslag mot varandra och finner att regionstyrelsen
bifaller det liggande förslaget.
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Ärendet
Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov
och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.
Beredningarnas arbetssätt är dialog. Genom att beredningarna träffar och
samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt
som det ger större kunskap till regionens förtroendevalda.
I val av uppdrag har följande kriterier använts


Länsperspektivet. Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhållanden över hela länet.
 In- och omvärldsbevakning. Beredningens uppdrag bör ligga i linje med
regionens arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärlden.
 Påverkansmöjligheter. Uppdraget leder till att utvecklingsmöjligheter
kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås.
 Möjlighet till dialog. Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog ur det
perspektiv som beredningens grunduppdrag omfattar.
 Nyhetsvärde. Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt.
Beredningarna lämnar verksamhetsrapporter till regionfullmäktige efter fullgjorda uppdrag.
Sjukvårdsberedningen
Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård.
Införandet av digital och annan ny teknik i hälso- och sjukvårdens möte med
patienterna är en nödvändighet. Det behöver föras en dialog med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya
tekniken där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår. Sjukvårdsberedningen föreslås för år 2019 få i uppdrag att föra den dialogen runt om i länet och
redovisa sitt resultat till fullmäktige.
Uppdragsberedningen
Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett
allmänt intresse för länets invånare.
Uppdragsberedningen föreslås för år 2019 ges uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på nationell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och
organisationer. Resultatet ska redovisas i form av en prioriteringslista.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 40

Regional utvecklingsstrategi för
Norrbotten 2030
Dnr 1401-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner förslag till regional utvecklingsstrategi för
Norrbotten 2030.
2. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
En bred dialog har resulterat i ett förslag till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin har samlat många aktörer som bidrar
till hållbar regional utveckling och lyfter fram prioriterade utvecklingsområden och förslag till åtgärder för hållbar utveckling de närmaste åren.

Sammanfattning
Den regionala utvecklingsstrategin fastställs 2019 av regionfullmäktige och
innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.
Den har utarbetats i en bred samverkan med kommuner, länsstyrelse och
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet har medverkat i framtagningen.
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.
Regionutvecklingsutskottet har 2018-11-27 § 71 föreslagit fullmäktige godkänna Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030.

Sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår avslå punkt 1 i regionutvecklingsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer regionutvecklingsutskottets förslag mot Glenn Berggårds förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionutvecklingsutskottets förslag.
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Ärendet
Bakgrund
Framtagandet av en ny och omarbetad regional utvecklingsstrategi är en
viktig del av det regionala utvecklingsansvaret som regeringen beslutade att
Region Norrbotten ska ansvara för från och med 2017.
Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin fastställdes i slutet av 2011.
Det har gått ett antal år och omvärlden har förändrats på många sätt. Norrbotten ställs inför nya möjligheter och utmaningar som behöver avspeglas i
en förnyad och omarbetad strategi
Strategin ska fastställas av regionfullmäktige 2019 men tas fram i bred samverkan. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på hur strategin ska genomföras, följas upp och revideras löpande.
Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal,
regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning
och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när andra
regionala strategier och program tas fram.
Process för framtagande
Underlaget till den nya regionala utvecklingsstrategin har förankrats löpande
i avdelningens ledningsgrupp, och politiskt i Regionutvecklingsutskottet,
Tillväxtberedningen och Regionalt Forum.
Den regionala utvecklingsstrategin har upprättats utifrån analyser av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
Innehållet i den regionala utvecklingsstrategin har genom dialoger och
workshops utarbetas i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse,
andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila
samhällets organisationer i länet.
En remissversion av regional utvecklingsstrategi 2030 har tagits fram. Strategin ska fastställas av regionfullmäktige i början av 2019. Innan beslutet ska
strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland länets
aktörer.
Bilagor:
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030
Regionutvecklingsutskottets protokoll 2018-11-27 § 71
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 41

Riktlinje gällande sponsring
Dnr 5046-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa riktlinje gällande sponsring enligt bilaga.

Yttrande till beslutsförslaget
Sponsring ska alltid skapa ett mervärde för Region Norrbotten och får inte
strida mot regionens värdegrund. Detta är viktigt för att Region Norrbottens
medarbetare och länets medborgare alltid ska kunna känna förtroende för att
regionens verksamhet bedrivs sakligt, korrekt och på oberoende grund.

Sammanfattning
Då sponsrings- och bidragsförfrågningar inkommer på många håll i Region
Norrbottens verksamheter är det viktigt att det finns styrande dokument som
beskriver regionens förhållningssätt samt hur frågorna ska hanteras.

Ärendet
Region Norrbotten kan under vissa förutsättningar ingå sponsringsavtal.
Sponsring kan ske både med regionen som givare och som mottagare av
sponsorstöd. Sponsringen ska alltid skapa ett mervärde för regionen. Alla
beslut om sponsring ska därför ligga i linje med regionens värdegrund, visioner och mål.
I Sponsringspolicyn som beslutades av regionfullmäktige den 22-23 november 2018 beskrivs Region Norrbottens övergripande förhållningssättet till
sponsring. Riktlinje gällande sponsring beskriver hur sponsring ska hanteras
inom organisationen.
Bilagor:
Riktlinje för sponsring
Sponsringsavtal (mall)
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
Kommunikationsdirektör
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§ 42

Riktlinje för administrativa
styrdokument
Dnr 5143-2018

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer riktlinje för administrativa styrdokument.
2. Regionstyrelsen beslutar att följande styrande dokument upphör att
gälla.
 Regler för stödformer inom kulturområdet (dokumentID: lgregio-4-509)






Regler för verksamhetsbidrag (dokumentID: lgregio-4-612)
Villkor för regionala projektstöd (dokumentID: lgregio-4-585)
Områdesavgränsning för regionalt bidrag till företagsutveckling, med bilagor (dokumentID: lgregio-4-582, lgregio-4-583)
Riktlinjer för Region Norrbottens insatser inom kultur, kultur och hälsa
samt folkhälsa (dokumentID: ARBGRP514-182976327-25)
Riktlinje för näringspolitik och internationell samverkan (dokumentID:
ARBGRP135-4-84)

Sammanfattning
Förändrad politisk organisation och inrättandet av regionala utvecklingsnämnden innebär att den nya nämnden övertar ansvaret för att upprätta och
fastställa styrande dokument inom nämndens ansvarsområde. Riktlinjen för
styrande administrativa dokument har reviderats i enlighet med detta. De
styrande dokument som regionstyrelsen tidigare fastställt inom regionala
utvecklingsnämndens ansvarsområden ska därför upphävas då nämnden
fortsättningsvis ansvarar för att upprätta och fastställa sina styrande dokument.

Ärendet
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet 21-22 november 2018 om en
förändrad politisk organisation från och med 1 januari 2019. Under regionfullmäktige inrättades, utöver regionstyrelsen och patientnämnden, en ny
regional utvecklingsnämnd med ansvar för områdena regional utveckling,
kultur, trafik och infrastruktur.
Ändringar i den politiska organisationen innebär att ansvaret för att upprätta
och fastställa styrande dokument inom regionala utvecklingsnämndes ansvarsområde överförs från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden. Riktlinjen för styrande administrativa dokument har reviderats i enlighet med detta.
De dokument som regionstyrelsen tidigare fastställt inom nämndens ansvarsområde ska upphöra att gälla då nämnden fortsättningsvis ansvarar för
att upprätta och fastställa sina styrande dokument.
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Bilagor:
Riktlinje för administrativa styrdokument
Protokollsutdrag skickas till:
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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§ 43

Riktlinje om alkohol, droger och spel
om pengar
Dnr 5261-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att anta riktlinje om alkohol, droger och spel om
pengar för att tydliggöra Region Norrbottens hållning inom detta område.
Riktlinjen ersätter befintligt regeldokument avseende alkohol och droger på
arbetsplatsen.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten bedriver ett systematiskt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete där trygghet, patientsäkerhet och arbetsglädje bidrar till att verksamhetens mål uppnås. Det stödjer en effektiv verksamhet och säkerställer att
kraven i lagstiftning och riktlinjer uppfylls. I Arbetsmiljölagen (AML) regleras bland annat ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivare och
arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Från arbetsgivarsynpunkt är det av vikt att tydliggöra definitioner, förhållningssätt, regler och ansvar när det gäller alkohol, droger och spel om
pengar. Sedan 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Spel om pengar inkluderas därför
i riktlinjen.

Sammanfattning
Riktlinjen syftar till att tydliggöra Region Norrbottens förhållningssätt, regler och respektive ansvarsområden gällande alkohol, droger samt spel om
pengar på arbetstid samt i nära anslutning till arbetstid.
Enligt lag har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda rehabilitering när det
gäller konstaterat alkoholmissbruk. När det gäller droger samt spel om
pengar har arbetsgivaren ingen laglig skyldighet att erbjuda rehabilitering,
men när eventuell misskötsamhet är utredd, kan arbetsgivaren välja att erbjuda stödjande insatser vid drogberoende samt vid spelberoende.

Ärendet
Förändringar i Socialstyrelsens rekommendationer samt utryckt behov av
bättre stöd i tillämpning av verksamheten i dessa frågor ligger till grund för
framtagning av ny riktlinje som ersätter tidigare regeldokument. Från och
med 1 januari 2018 omnämns spel om pengar i socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen.
I Socialförsäkringsbalken (SFB) framgår det att arbetsgivaren ska vidta åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering gällande alkohol. Det är
aldrig tillåtet att använda sig av alkohol eller andra droger under arbetstid
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eller vara påverkad när man kommer till arbetsplatsen. Bruk av alkohol och
droger samt spel om pengar får inte ha en arbetspåverkan. Bruk av droger är
olagligt, därför kan stödjande insatser erbjudas då eventuell misskötsamhet
är utredd. För spelberoende kan arbetsgivaren erbjuda stödjande insatser.
Bilagor:
Riktlinje alkohol, droger och spel om pengar
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Biträdande regiondirektör
HR-direktör
Divisionschefer
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§ 44

Val förrättade av regionstyrelsen 201901-30
Dnr 5243-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse ledamöter och ersättare enligt förteckning nedan.

Ärendet
I samband med ny mandatperiod har partierna i regionfullmäktige lämnat in
nomineringar till de organ regionstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare i.
Förteckning över aktuella val med nomineringar:
Politisk samverkansberedning inom hälso- och sjukvård,
omsorg och skola
Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 7 ledamöter + 7 ersättare
Ledamöter
Kenneth Backgård (Sjvp), ordförande
Erika Sjöö (Sjvp)
Linda Frohm (M)
Kurt-Åke Andersson (C)
Anders Öberg (S)
Elisabeth Lindberg (S)
Johannes Sundelin (S)
Ersättare
Johnny Åström (Sjvp)
Doris Messner (Sjvp)
Monika Hedström (M)
Nils-Olov Lindfors (C)
Lennart Åström (S)
Ann-Sofie Isaksson (S)
Ia Uvberg (S)
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Nätverket för hälsa och demokrati
Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 2 ledamöter + 2 ersättare
Ledamöter
Kenneth Backgård (Sjvp)
Elisabeth Lindberg (S)
Ersättare
Erika Sjöö (Sjvp)
Lennart Åström (S)

Länspensionärsrådet
Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 4 ledamöter + 4 ersättare
Ledamöter
Linda Frohm (M), ordförande
Gunnel Jonsson (C)
Anders Öberg (S)
Helena Öhlund (S)
Ersättare
Fred Nyström (Sjvp)
Johnny Åström (Sjvp)
Johannes Sundelin (S)
Ann-Sofie Isaksson (S)

Tillgänglighetsråd Region Norrbotten
Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 3 ledamöter + 3 ersättare
Ledamöter
Ulrika Lundmark (Sjvp)
Linda Frohm (M), ordförande
Lennart Åström (S)
Ersättare
Erika Sjöö (Sjvp)
Kjell-Åke Larsson (C)
Elisabeth Lindberg (S)
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Stiftelsen Ragnar Lassinanttis stipendiefond
Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 1 ledamot, 1 ersättare
Ledamot
Börje Rytiniemi (C)
Ersättare
Knut Omark (Sjvp)

Norrlands nätverk för musikteater och dans
Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 1 ledamot och 1 ersättare till styrelsen
Ledamot
Fred Nyström (Sjvp)
Ersättare
Anita Gustavsson (S)

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-40, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

