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§ 71

Val av protokolljusterare
Regionstyrelsens beslut
Ledamoten Marianne Sandström (SD) utses att jämte ordföranden justera
protokollet.
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§ 72

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att dra ut ärende 12, Avsiktsförklaring Kiruna sjukhus, att lägga till nytt ärende 43, Uppsägning av regiondirektör samt ärende
44, val av ny ersättare i länspensionärsrådet, och att med dessa ändringar
fastställa föredragningslistan.
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§ 73

Fastställande av närvarorätt vid
sammanträdet
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att sammanträdet ska vara offentligt.
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§ 74

Återrapportering från regionstyrelsens
temasammanträde 2019-04-03
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Ordföranden informerar om förmiddagens temasammanträde. Vid temasammanträdet informerade företagshälsan om regionstyrelsens arbetsmiljöansvar och utvecklingsavdelningen informerade om God Vård-rapporten.
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§ 75

Meddelanden till regionstyrelsen 201904-03
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.
Ärendet
Följande meddelanden redovisas:
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Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-02-26
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-03-19
Patientnämndens protokoll 2019-02-28
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§ 76

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2019-04-03
Dnr 1051-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Regiondirektören
 Avskrivning av fordringar 2019-02-27
 Avskrivning av fordringar 2019-03-18
 Fullmakt till regionala utvecklingsdirektören att underteckna ansökningar om utbetalningar till vissa projekt, dnr 1138-2019
 Placering av likvida medel 2019-01-14
 Placering av likvida medel 2019-02-28
Ekonomi- och planeringsdirektören
 Beslut om utbetalning från Samfonden Luleå, dnr 494-2019
 Avskrivning av fordringar 2019-02-28
 Avskrivning av fordringar 2019-03-18
HR-direktören
 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm för
Fysioterapeuterna, dnr 1059-2019
 Överenskommelse om avgångsvederlag, dnr 1163-2019
Verksamhetschefen för upphandling
 Antagande av leverantörer 2019-01-23 – 2019-02-24
Länschefen för länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder
 Beslut vid begäran om insatser 2018-09-01 – 2018-12-31
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§ 77

Återrapportering av regionstyrelsens
uppdrag till regiondirektören
Dnr 1050-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar 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:
Bilaga över återrapporterade uppdrag från regionstyrelsen till regiondirektören 2019-04-03
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§ 78

Regiondirektörens rapport
Dnr 311-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Regiondirektörens rapport enligt bilaga.
Bilagor
Regiondirektörens rapport 2019-04-03
Ledningsrapport februari 2019
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§ 79

Investering i serveringssystem för
Sunderby sjukhus
Dnr 898-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att Division Service beviljas 6 mnkr, inom tilldelad
investeringsram för 2019, för reinvestering av befintligt serveringssystem i
Sunderby sjukhus.

Ärendet
Befintlig utrustning i produktionsköket i Sunderbyn är i behov att bytas ut då
det är ålderstiget. Lösningsförslaget är att matcha utrustningsbehovet i produktionsköket med det serveringssystem som utredningen tagit fram. Det
prioriterade behovet är att byta ut befintliga mat/serveringsvagnar till vagnar
med nya funktioner där det ingår ett kall- varmluftssystem vilket möter upp
den tilltänkta kvalitetshöjningen med á la carte till patienterna. Detta gör det
möjligt att leverera en säker och flexibel kost till patienterna.
En reinvestering av befintligt serveringssystem innebär en utgift på 6 mnkr
som finansieras inom tilldelad investeringsram för Division Service 2019.
Division Service ansvarar för införandet av ett nytt serveringssystem i Sunderby sjukhus, för att på bästa sätt kunna säkerställa säker och flexibel kost.
Målet är att de nya mat-/serveringsvagnarna ska vara driftsatta under 2019.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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§ 80

Fastighetsinvesteringar Sunderby
sjukhus 2019 – Ombyggnad för
ögonmottagning
Dnr 442-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna fastighetsinvestering för ombyggnad på ögonmottagning vid

Sunderby sjukhus samt anpassningar och inhyrning av modulbyggnader
för tillfällig lokalisering av logopeder.
2. Den totala investeringen bedöms uppgå till 11 mnkr. Medel tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2019 för Sunderbyn samt tidigare
beslutat avseende projektering om 2 mnkr från anslaget 2018 för Sunderbyn.

Sammanfattning
Ögonmottagningen är en av sjukhusets största mottagningsverksamheter och
har identifierade utvecklings- och expansionsbehov. Dessa behov finns redovisade i den fastställda utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus från 2013.
Utvecklingsplanen har även identifierat att kuratorer och logopeder bör omlokaliseras för att möjliggöra expansionen av ögonmottagningen till en
sammanhållen och ändamålsenlig enhet. Detta lokalbehov är planerat att
tillgodoses i två steg där lokaliseringen under de närmaste åren blir i tillfälliga lokaler och därefter en permanent lokalisering enligt senare beslut i frigjorda ytor efter genomförda tillbyggnader av sjukhuset. Logopedernas
lokalbehov tillgodoses i tillfälligt inhyrda modulbyggnader för att möjliggöra ombyggnad av ögonmottagningen. Kuratorerna sitter kvar i ögonmottagningens lokaler i två år och flyttar sedan till andra tillfälliga lokaler.
Projektering och anbudsinfordran för ögonmottagningen pågår med anbudsinfordran under april 2019. Anbudsinfordran för logopedernas tillfälliga
modulbyggnader är genomförd.
Finansieringen av investeringen som bedöms uppgå till 11 mnkr och sker
från avsatta medel för investeringar i fastigheter 2019 för Sunderbyn samt
tidigare beslutat avseende projektering om 2 mnkr från anslaget 2018 för
Sunderbyn.

Ärendet
I Regionstyrelsens plan 2018 har 124,5 mnkr beslutats som investeringsram
för fastigheter 2019.
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Styrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat fastighetsinvesteringar för 16,9 mnkr, för år 2019. Vid beslut om nedanstående
förslag har styrelsen beslutat om investeringar och tagit i anspråk investeringsmedel för 25,9 mnkr.
Bakgrund
Ögonmottagningen är en av sjukhusets största mottagningsverksamheter
med ca 20 000 läkarbesök och 10 000 sjukvårdande behandlingar per år och
har identifierade utvecklings- och expansionsbehov. Ögonmottagningen har
idag utlokaliserad verksamhet på Stadsvikens HC och administratörer på
Pelikanen vilka kommer att inrymmas i de nya lokalerna.
Mottagningsverksamheten bedöms öka och behoven är större utrymmen och
förbättrad logistik inom mottagning och operation:








Större väntrum och bättre reception för att klara ökande patientflöden.
Fler undersökningsrum så att dyr utrustning kan samlas till ”funktionsrum” per patientkategori och därmed få ökad beläggning.
Lokaler anpassade för teamarbete och telefonrådgivning.
Lokaler för fort- och vidareutbildning av personal.
Samlad barnverksamhet med eget väntrum.
Samlokalisering av utlokaliserad verksamhet på Stadsvikens HC och
Pelikanen.
På längre sikt få tillgång till fler än dagens två operationssalar.



Ökad efterfrågan på bland annat kataraktoperationer samt nya behandlingsformer (intravitreala injektioner) innebär behov av ytterligare en
operationssal, alternativt ett ”rent” rum med steril miljö för injektioner
på mottagningen.
Ögonmottagningens lokaler idag är ca 1000 m2 och blir efter ombyggnad
och anpassningar ca 1600 m2.
Utvecklingsplanen har även identifierat att kuratorer och logopeder bör omlokaliseras för att möjliggöra expansionen av ögonmottagningen till en
sammanhållen och ändamålsenlig enhet. Logopedernas lokalbehov måste
vara tillgodosett innan ombyggnad av ögonmottagning kan påbörjas. Detta
lokalbehov är planerat att tillgodoses i två steg där lokaliseringen under de
närmaste åren blir i tillfälliga lokaler och därefter en permanent lokalisering
enligt senare beslut i frigjorda ytor efter genomförda tillbyggnader av sjukhuset.
Logopedernas och kuratorernas lokaler idag är ca 540 m2 och det bedöms
även vara det framtida lokalbehovet, den totala personalstyrkan är ca 20 st.
Lokalbehovet är främst expeditioner samt ett tyst rum och ett undersökningsrum med angränsande övervakningsrum för logopederna.
Projektering för ögonmottagningen och logopederna pågår.
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Byggstart för logopeder är bedömd till sommaren 2019 med färdigställande
och inflyttning hösten 2019, ombyggnader av ögonmottagningen kan inte
påbörjas förrän detta är klart. De efterföljande byggnationerna för ögonmottagningen genomförs i etapper med pågående verksamhet med bedömd start
hösten 2019 och färdigställande och inflyttning första kvartalet 2020.
De tillfälliga modulbyggnaderna hyrs in med 4 års kontraktstid och med
option om möjlig förlängning i 1+1 år.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för ombyggnationerna för ögonmottagningen bedöms till 10 mnkr
och anpassningarna för logopedernas modulbyggnad bedöms till 1 mnkr.
Beslutet innefattar inte åtgärder eller kostnader för anpassningar av lokalytor
avseende kuratorernas och logopedernas framtida permanenta lokalisering.
Hyreskostnaden för den tillfälliga modulbyggnaden blir 1,7 mnkr/år under 4
år och 1 mnkr/år vid en eventuell förlängning enligt option. Hyreskostnaden
finansieras via särskilt avsatta centrala driftsmedel fram till att projektet
avslutas. Fastighetsinvesteringen totalt beräknas till 11 mnkr sker från avsatta medel för investeringar i fastigheter 2019 för Sunderbyn samt tidigare
beslut från 2018-06-07 avseende projektering om 2 mnkr från anslaget 2018
för Sunderbyn. Fastighetsinvesteringen finansieras via beslutad hyresfördelningsprincip för Sunderby sjukhus. Samlokaliseringen från Stadsviken och
Pelikanen ger en minskad årshyra med 0,2 mnkr. Tillkommer gör omställningskostnader samt investeringar och reinvesteringar i inredning och utrustning som finansieras inom verksamheternas befintliga investeringsmedel.
Riskanalys
Den ekonomiska risk som finns i projektet är framförallt hänförlig till osäkerheten i konkurrenssituationen på entreprenadmarknaden i Norrbotten
under byggtiden 2019 och osäkerheten i kostnadsbedömningen för ögonmottagningens lokalanpassning.
Under åren 2018-2020 kommer två stora byggprojekt och ett antal mindre
projekt att pågå parallellt inom sjukhusområdet. Detta projekt kommer att
genomföras i etapper både av logistiska skäl och för att minimera de verksamhetsmässiga störningarna. Ytor för ytterligare entreprenadetableringar
och möjligheterna för materialtransporter till byggnationer blir begränsade.
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124,5 mnkr Varav:

Fastighet

Kons Stats- Verksamhetstbidrag inventarier och utrustnärlig
ning
gestaltning

Driftkostnad

Belastar
investeringsram

Belastar
investeri
ngsram

Belastar
verksamhetens
driftbudget

Objekt
Ombyggnad för ögonmottagning och logopeder, vid Sunderby sjukhus

11 mnkr

11 mnkr

Delsumma

11 mnkr

11 mnkr

Beslutade fastighetsinvesteringar 2019

Belastar
investeringsram

Disponeras i
byggentreprenaden

Belastar
verksamhetensinvesteringsram

16,9 mnkr 16,9 mnkr

2018 års beslut avseende
projektering

-2 mnkr

Kvar av ram efter beslut

98,6 mnkr

Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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§ 81

Förändringar i riktlinjer för avgifter
Dnr 988-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Enklare intyg till försäkringsbolag faktureras med 1 250 kr inklusive
moms.
2. Förändringen träder i kraft 1 maj 2019.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att en differentiering av avgiften som Region
Norrbotten fakturerar försäkringsbolag för utfärdande av intyg bör ske för att
bättre motsvara den faktiska tidsåtgången för utfärdande av intyg av olika
komplexitet.

Sammanfattning
Enkla intyg till försäkringsbolag föreslås debiteras med 1 250 kronor (inklusive moms) och omfattande intyg bör även fortsättningsvis debiteras med
5 000 kr (inklusive moms).

Ärendet
År 2015 infördes tre avgiftsnivåer för olika typer av intyg och hälsokontroller. Avgiftsnivån för intyg till försäkringsbolag beslutades ligga på 1 250 kr.
Denna summa motsvarade inte verksamhetens tidsåtgång för utfärdande av
mer komplicerade intyg, varför taxan för intyg till försäkringsbolag höjdes
till 5 000 kr 2018. Synpunkter har därefter inkommit från verksamheten och
från försäkringsbolag om att prissättningen inte står i relation till den tidsåtgång som krävs för att sammanställa enklare intyg. En differentiering av
avgifterna föreslås. Vid utfärdande av exempelvis invaliditetsintyg som kräver omfattande bedömningar och dokumentation upplevs ett arvode på 5 000
kr som skäligt. För enklare intyg som exempelvis ”skadeanmälan vid vissa
diagnoser”, sjukintyg och celiakiintyg är tidsåtgången betydligt lägre och
avgiften föreslås ligga på 1 250 kr.
Bilagor:
Riktlinje för avgifter
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
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§ 82

Förändring av folktandvårdens struktur
i Luleå
Dnr 884-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Folktandvårdens kliniker i Gammelstad och Bergnäset stängs och att
verksamheterna sammanslås med folktandvårdens klinik tandvårdscentralen i centrala Luleå.
2. Förändringen genomförs under år 2020.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Folktandvårdens struktur i Luleå behöver anpassas för att säkerställa en god
tillgänglighet till tandvård. I enlighet med regionstyrelsens inriktningsbeslut
i december 2018 (RS 181205 § 251) har en utredning med risk- och konsekvensanalyser gjorts av samtliga möjliga alternativ för klinikstrukturen i
Luleå. Utredningen visar att en sammanslagning av Bergnäset och Gammelstads tandvårdskliniker med tandvårdscentralen i centrala Luleå är den bästa
lösningen på de utmaningar med kompetensförsörjning och kostnadsanpassning som folktandvården i Luleå står inför. Förändringen möjliggör även för
etableringen av nya effektiva arbetssätt genom konceptet Folktandvården
Direkt som baseras på den så kallade Megamodellen där patienter bokar tid
själva och får all behandling utförd vid ett besök.

Sammanfattning
Regionstyrelsen fattade i december 2018 ett inriktningsbeslut om folktandvårdens framtida struktur i Luleå. Regiondirektören fick då i uppdrag att
återkomma med risk- och konsekvensanalyser för omstruktureringen. I detta
ärende presenteras analyserna samt förslaget att tandvårdsklinikerna i Bergnäset och Gammelstad sammanslås med tandvårdscentralen i centrala Luleå.
Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår återremittera ärendet för att utreda parkeringssituationen vid tandvårdscentralen i centrala Luleå samt för att se över
lämpligheten i att lägga ned båda tandvårdscentralerna eller om det räcker
med att enbart lägga ned Bergnäsets tandvårdscentral.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Marianne Sandströms förslag om återremiss under proposition och finner att regionstyrelsen avslår förslaget.
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Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Vid regionstyrelsens sammanträde i december 2018 (RS 181205 § 251) fattades beslut om inriktning för folktandvårdens struktur i Luleå. I samband
med detta fick regiondirektören i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys för strukturförändringar av folktandvårdens verksamhet i Luleå
med möjliga avvecklingar och utvecklingar av dagens samtliga kliniker för
att säkra kvalitet och kompetens. Vidare fick direktören i uppdrag att utreda
möjligheten att etablera en helt ny klinik i Luleå baserat på konceptet Megamodellen som innebär att besökaren själv bokar tider via webben eller
telefon och får hela sin behandling slutförd vid ett och samma besök. Regionstyrelsen beslutade också att en fortsatt översyn av folktandvårdens struktur i länet ska göras. Detta ärende avser det två första uppdragen gällande
folktandvårdens struktur i Luleå samt införandet av en klinik enligt Megamodellens koncept. Översynen av folktandvårdens övriga struktur i länet är
under beredning och återrapporteras vid senare tillfälle.
Luleås allmäntandvård
Det huvudsakliga motivet för en strukturförändring av antalet tandvårdskliniker i Luleå är att det skapar ökade förutsättningar att bedriva en effektiv
tandvård trots utmanande demografiska förutsättningar. Med start den 4
mars 2019 genomför Folktandvården ett pilotprojekt vid tandvårdscentralen i
Luleå där en innovativ form av boknings- och resursplaneringsverktyg provas. Konceptet kommer att heta Folktandvården Direkt och bygger på den i
Finland utvecklade så kallade Megamodellen. Det bygger på ett förändrat
arbetssätt som utgår från patientens behov och där alla nödvändiga kompetenser tillhandahålls och samverkar runt tandläkarstolen vid varje behandlingstillfälle. Kärnan i systemet är en datorbaserad resursstyrningsmodell
som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa effektivast möjliga
patientflöde utifrån tillgängliga resurser.
Vid en eventuell fortsatt verksamhet och breddinförande till övriga delar av
norrbottnisk tandvård kan den nya delen av Luleås allmäntandvård från början planeras och byggas med denna inriktning.
Förslag till förändring
Nedanstående tabell ger en överblick av antal patienter samt personal- och
lokalresurser vid Luleås tandvårdskliniker.
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Tabell 1: Patientunderlag, bemanning och lokaler i folktandvården i Luleå
Nuläge (januari 2019)
Antal barn 0-23 år
Antal vuxna revisionspatienter
Antal externa akuta patienter
Totalt antal patienter
Antal tandläkartjänster
Antal tandhygienisttjänster
Antal tandskötersketjänster
Antal lednings- & stödtjänster
Totalt antal tjänster
Totalt antal anställda
Andel i pension 2020-2024
Antal behandlingsrum
Lokalyta

Gammelstad
3 150
3 881
210
7 241
3,0
3,0
6,0
1,0
13,0
13
40 %
7
584

Bergnäset
2 656
3 100
170
5 926
3,8
3,0
6,3
1,0
14,1
15
35 %
9
725

Örnäset
4 170
5 700
300
10 170
9,0
6,0
10,0
2,0
27,0
27
20 %
13
819

Porsön
5 050
6 619
350
12 019
10,0
7,0
13,8
3,0
33,8
35
20 %
18
1141

TVC*
3 212
7 900
430
11 542
9,0
7,0
20,5
2,0
38,5
39
25 %
16
1 396

*TVC=Tandvårdscentralen
Utifrån underlaget i Tabell 1 görs följande bedömningar.






Gammelstad och Bergnäsets faktiska lokalytebehov motsvarar de tillgängliga lokalerna på tandvårdscentralen. Varken Örnäset eller Porsudden skulle gå att kombinera med någon annan klinik på grund av deras
större lokalytebehov.
Rationell tandvård, med moderna arbetssätt, underlättas av fler tillgängliga behandlingsrum och ett tillräckligt stort patientunderlag. Detta finns
vid klinikerna på Örnäset och Porsön vilket betyder att dessa kliniker
kan fortsätta bedriva en rationell och nischad allmäntandvård inom befintliga lokaler.
Sett till pensionsavgångar framgår att 35-40 procent av personalen vid
klinikerna i Gammelstad och Bergnäset går i pension de närmaste åren.
Dessa måste därmed ersättas vid en oförändrad struktur. Med en sammanslagen struktur bestående av Gammelstad, Bergnäset och tandvårdscentralen fås ett gemensamt patientunderlag på cirka 25 000 patienter
och en större samlad personalstyrka. Sammantaget ger detta bättre möjligheter till effektiv resursanvändning och implementering av nya arbetssätt.



Vid förändringen finns möjlighet att i samband med ombyggnationen av
tandvårdscentralen planera för och inreda en klinik anpassad till Folktandvården Direkt, i enlighet med tidigare givet uppdrag.
Utifrån ovan listade skäl och de risk- och konsekvensanalyser som gjorts
förordas att klinikerna i Gammelstad och Bergnäset stängs och att verksamheten flyttas till tandvårdscentralen i centrala Luleå. Örnäsets och Porsuddens kliniker fortsätter sin verksamhet i nuvarande form.
Konsekvenser för patienter och verksamhet
Analyser har gjorts av förslagets konsekvenser för patienter och verksamhet
och dessa redovisas i bilaga 1 och 2. Sammantaget bedöms de risker och
negativa konsekvenser som identifierats vara hanterbara och rimliga i relation till de positiva effekter förändringen väntas ge.
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Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna flytten till tandvårdscentralen i norra hamn med tillhörande
utökning av lokalytan samt ombyggnation och renovering beräknas ge ett
förbättrat ekonomiskt resultat med 0,3 mnkr år 2020, 2,5 mnkr år 2021 samt
3,4 mnkr år 2022. Alternativet att kvarstå i nuvarande struktur kommer medföra renoveringskostnader vid samtliga tre kliniker. Den ekonomiska analysen redovisas i bilaga 3.
Bilagor:
Bilaga 1 – Konsekvensanalys vid förändrad tandvårdsstruktur i Luleå – Patienter
Bilaga 2 – Risk- och konsekvensanalys vid förändrad tandvårdsstruktur i
Luleå – Verksamhet
Bilaga 3 – Ekonomiska konsekvenser vid förändrad tandvårdsstruktur i Luleå
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Folktandvård
Divisionschef Service
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§ 83

Fortsatt finansiering av Norrbottens
jämställdhetspris
Dnr 828-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten fortsätter att medfinansiera
Norrbottens jämställdhetspris med 25 000 kronor under åren 2020-2023
(fyra år) inom ramen för regionstyrelsens anslag för jämställdhet.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Genom att uppmärksamma, erkänna och premiera väl genomfört arbete inom
jämställdhetsområdet verkar vi för ett mer jämställt län i samverkan och
lyfter ett viktigt arbete som gynnar länet. Därför är det viktigt att regionen
tillsammans med sina samverkansaktörer fortsätter att arrangera en årlig
regional jämställdhetsdag som inspiration och att Norrbottens jämställdhetspris fortsätter att delas ut årligen.

Sammanfattning
Norrbottens jämställdhetspris har delats ut under åren 2014 till och med
2019, ett arbete i samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Prissumman finansieras gemensamt där vardera part medfinansierar 25 000 kronor.
Syftet med jämställdhetspriset är att uppmärksamma och belöna jämställdhetsarbete i Norrbotten.
Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår avslå det liggande förslaget.
Anders Öberg (S) och Johannes Sundelin (S) föreslår bifalla det liggande
förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det Marianne Sandströms förslag mot Anders Öbergs
förslag och finner att regionstyrelsen bifaller Anders Öbergs förslag.

Ärendet
Bakgrund
År 2013 påbörjades planeringen av en gemensam satsning för att lyfta jämställdhetsarbete i Norrbotten där goda resultat nåtts genom samverkan.
En arbetsgrupp för samverkan initierades av dåvarande Norrbottens läns
landsting bestående av representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens län,
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Kommunförbundet Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Målet var att
lyfta fram länets jämställdhetsarbete och samverkan under konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights i juni 2014.
Konferensen Nordiskt forum manifesterade de nordiska ländernas beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla
mänskliga rättigheter, en vision som Norrbotten delar och arbetar för.
För att sätta arbete för ett mer jämställt län i fokus och tillsammans lyfta det
jämställdhetsarbete som bedrivs regionalt beslutades att instifta ett jämställdhetspris. Priset innefattade dels 50 000 kronor och en möjlighet att få
presentera sitt arbete på Nordiskt Forum i Malmö 2014. Finansieringen av
priset 2014 stod länsstyrelsen och landstinget för gemensamt. Under våren
2014 tävlade ett tjugotal jämställdhetsarbeten i länet om priset.
Efter detta beslutades att fortsätta att belöna jämställdhetsarbete i länet under
ytterligare fem år framåt, under åren 2015-2019, med fler parter som finansiärer så att prissumman kunde växlas upp till 100 000 kronor. Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner kan söka jämställdhetspriset för
genomfört eller pågående jämställdhetsarbete.
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade därför den 30 september 2014
(§171) att landstinget under åren 2015-2019 skulle samverka med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kommunförbundet Norrbotten och Luleå tekniska
universitet i ett årligt utlysande av Norrbottens jämställdhetspris, där landstinget skulle finansiera 25 000 kronor.
Nuläge
Enligt tidigare beslut delas Norrbottens jämställdhetspris ut för sista gången
år 2019. Priset delas ut i samband med den årliga regionala jämställdhetsdagen som genomförs den andra onsdagen i september varje år. Dagen är tänkt
att fungera som inspiration med föreläsningar och goda exempel på jämställdhetsarbete i länet.
Tillväxtberedningen med politiska företrädare för Region Norrbotten och
Norrbottens Kommuner anser det mycket angeläget att de fyra regionala
aktörerna fortsätter detta arbete. Regionens förhoppning är att Länsstyrelsen
i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet fortsättningsvis vill vara
med och finansiera jämställdhetspriset med vardera 25 000 kronor.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 84

Bedömning av uppfyllelse av det
kommunala ändamålet i hel- och
delägda aktiebolag 2018
Dnr 931-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att verksamheterna som under 2018 bedrivits av
regionens delägda aktiebolag har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen.

Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller
delägda bolag under föregående år har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet. Den information som hämtats in visar att så har
skett.

Ärendet
Enligt 5§ i regionstyrelsens reglemente ska styrelsen årligen pröva om den
verksamhet som bedrivits i de aktiebolag regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med de fastställda ändamålen.
Regionstyrelsen bedömer att de under 2018 bedrivna verksamheterna har
varit förenliga med det för respektive bolag fastställda kommunala ändamålet. Information i form av bolagens delårsrapporter och årsredovisning samt
lekmannarevisorernas rapporter ligger till grund för bedömningen.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 85

Erbjudande om ny försäkring för
läkemedel föreskriven utanför godkänd
indikation
Dnr 1005-2019

Regionstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att övriga regioner tecknar avtalet beslutar regionstyrelsen att godkänna försäkringslösningen och tecknande av avtalet
med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.
2. Den ökade försäkringskostnaden finansieras under 2019 inom ramen för
regionstyrelsens oförutsedda utgifter.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen anser det vara en förutsättning för god vård att möjlighet
finns att använda läkemedel oavsett om ett läkemedelsföretag ansökt om
regulatorisk godkännande för användningsområdet eller inte. Nuvarande
situation med inskränkt försäkringsskydd är ytterst allvarlig då patienter
riskerar att antingen gå miste om värdefull behandling eller att vara oförsäkrade under sin läkemedelsbehandling.

Sammanfattning
Svenska Läkemedelsförsäkringen har beslutat att inte längre betala ut försäkringspengar till vuxna patienter som drabbas av läkemedelsskada i det fall
läkemedlet, som orsakat skada, saknar indikation för det sjukdomstillstånd
som patienten fått behandling för. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
föreslår nu att Region Norrbotten tecknar ett avtal om en försäkringslösning
som omfattar den patientgrupp som läkemedelsförsäkringen inte längre omfattar. Att teckna avtalet innebär att patienter fortsatt kan behandlas med
adekvat läkemedel inklusive fortsatt försäkringsskydd.

Ärendet
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB är ett bolag som ägs av de flesta i Sverige verksamma läkemedelsföretag. Den som anser sig ha blivit skadad av ett
läkemedel har rätt att vända sig till bolaget för att få sin sak prövad.
Om utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada, kan anmälaren få ersättning. Detta gäller alla som erhållit läkemedel, från läkemedelsföretag
anslutna till Svenska Läkemedelsförsäkringen, inom svensk sjukvård eller
via apotek/butik. Vid årsskiftet skärpte dock Svenska Läkemedelsförsäkringen villkoren med innebörden att försäkringen inte längre omfattar skador
orsakade av läkemedel som använts utanför godkänd indikation, så kallad off
label-användning, som kan antas ha sin upprinnelse i generella rekommendationer från myndighet eller sjukvården. Försäkringen gäller inte heller om
läkemedlet förskrivits på ett omfattande och systematiskt sätt för vilket Läkemedelsverket inte funnit att det föreligger en positiv risk/nytta-balans.
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Läkemedelsförsäkringen har senare kompletterat sin åtstramning med att
barn som drabbas av läkemedelsskada fortsatt kommer att ersättas. Patientförsäkringen inom Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) täcker
inte i nuläget sådana läkemedelsskador. Sedan Svenska Läkemedelsförsäkringen offentliggjorde sina avsikter har frågan diskuterats inom LÖF och
SKL. Läkemedelsverket har meddelat att det inte är myndighetens uppdrag
att ta fram risk/nytta-balanser. Myndigheten behöver sålunda ett regeringsuppdrag innan man kan medverka i denna process.
Dokumenterad vetenskap och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för
användning av alla läkemedel inklusive användning av godkända läkemedel
på icke-godkänd indikation. Behandling sker alltid på läkarens ansvar. Den
fria förskrivningsrätten, det vill säga rätten att baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet även förskriva läkemedel utanför godkänd indikation,
behövs för att möjliggöra adekvat läkemedelsbehandling till patienter.
Läkemedelsförsäkringens agerande innebär i praktiken att det, sedan januari
2019, finns patienter som i sin läkemedelsbehandling inte uppbär samma
försäkringsskydd som andra patienter. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) har nu tagit fram en försäkringslösning som omfattar det som
Läkemedelsförsäkringen undantagit. Med den nya försäkringslösningen för
läkemedel förskrivna utanför godkänd indikation, får alla patienter ett likvärdigt försäkringsskydd oavsett vilket sjukdomstillstånd de har och läkemedel de behandlas med. Tillkommande kostnad för premien för den nya
försäkringslösningen fördelas på varje region utifrån antalet invånare och
omfattar, för helåret 2019, 13,5 miljoner kronor. För Norrbottens del blir
premien, för 2019, 331 000 kronor. En förutsättning för detta är att övriga
regioner också går in i försäkringslösningen.
Bilagor:
LÖF:s erbjudande om ny försäkring för läkemedel förskrivna utanför godkänd indikation
Försäkringsavtal nr 2019-10 inklusive bilagor
Premie för nya försäkringslösningen ”off label”
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 86

Säkerhetsskyddsplan 2019
Dnr 821-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa regionens säkerhetsskyddsplan.

Sammanfattning
Riksdagen har enligt beslut fastställt ny säkerhetsskyddslag (2018:585). Lagen träder i kraft den 1 april 2019. Regionens säkerhetsskyddsplan är utformad enligt den nya lagen.

Ärendet
Region Norrbottens säkerhetsskyddsplan innehåller bestämmelser om bl a
roller och ansvar gällande regionens säkerhetsskydd, hantering av handlingar
innehållande säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (SSKU) samt säkerhetsprövning och registerkontroll.
Lagens huvudsakliga syfte är att säkerställa säkerhetsskyddet för verksamheter hos staten, kommuner, landsting och enskilda som är av betydelse för
Sveriges säkerhet, eller omfattas av ett för Sverige, i förhållande till annan
stat eller mellanfolklig organisation, förpliktande åtagande om säkerhetsskydd. En ny paragraf är införd som definierar begreppet ”internationellt
säkerhetsskyddsåtagande”.
I linje med denna paragraf har begreppet ”säkerhetsskyddsklassificerad uppgift” vidgats till att omfatta uppgifter som ska ha ett säkerhetsskydd enligt
internationella säkerhetsskyddsåtaganden.
Bilagor:
Säkerhetsskyddsplan
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Närsjukvård

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-45, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 april 2019

Sida 28 (80

§ 87

Hälsobokslut 2018
Dnr 850-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna hälsobokslut 2018 och att hälsobokslutet delges regionfullmäktige.

Ärendet
Hälsobokslut för år 2018 har utarbetats.
Årligen rapporteras viktigaste utvecklingen inom området hälsan i Norrbotten, uppdelat på barn och unga, vuxna mitt i livet samt äldre.
I årsrapporten redovisas:
1. Hälsorapportering för barn/unga, mitt i livet samt äldre.
2. Bilaga med utvecklingen av levnadsvanor som har stark koppling till
hälsan i befolkningen.
Bilagor:
Hälsobokslut 2018
Protokollsutdrag skickas till:
Utvecklingsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-45, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 april 2019

Sida 29 (80

§ 88

Miljöredovisning 2018
Dnr 463-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna Miljöredovisningen
för 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten har under många år arbetat långsiktigt och systematiskt
med sitt miljöarbete. Det är en styrka att som länets största arbetsgivare med
verksamhet i länets alla kommuner kunna jobba med miljöfrågor. Uppdraget
som regionalt utvecklingsansvarig ger regionen ytterligare ett viktigt uppdrag i att skapa förutsättningar för ett hållbart miljöarbete i Norrbotten.

Sammanfattning
Detta är det fjortonde året som en miljöredovisning tas fram. Redovisningen
ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det senaste året men
även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns prioriterade områden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar således miljöarbetet ur följande synvinklar: regional utveckling, infrastruktur/ transporter,
e-samhället, innovationer, inköp, återbruk och avfall samt energi.

Ärendet
Nedan lyfts huvuddragen i miljöredovisningen fram:
Regional utveckling
Den regionala utvecklingen har som huvudmål att skapa hållbar tillväxt i
regionen.
På uppdrag av regeringen har Region Norrbotten tagit fram och beslutat i
styrelsen en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten 2017-2020. Den innehåller insatser inom innovation och företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning, internationellt samarbete samt en plan för
att integrera perspektiven i processen för den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) som kommer att gälla till 2030.
Infrastruktur/transporter
Region Norrbotten är länet största organiserade persontransportör med
uppemot sex miljoner personmil om man räknar personmil avseende sjukresetaxi.
Ett förslag till en uppdaterad Länstransportplan 2018-2029 för Norrbottens
län har tagits fram och bearbetas och beslutats 2018 och därefter skickats in
till regeringen. Målet är att transportsystemet ska ta hänsyn till miljö, säkerhet och hälsa.
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Antalet bränslesnåla miljöfordon är i ökande inom leasingbilsflottan där nu
över 90 procent är miljöbilar enligt den senaste definitionen. Regionen har
två elbilar men ett stort antal hybrider med bensin som fossilt bränsle.
E-samhället
E-samhället är under stark utveckling så även i regionen och den offentliga
sektorn. Insatser för digitalisering av vården görs.
Innovationer
Regionen har tagit fram förslag till en regional innovationsstrategi som ska
beslutas under 2019.
Förbättringsarbete och innovativa projekt inom vården pågår ständigt i
många fall med en tydlig miljökoppling.
Inköp
Regionen är en mycket stor upphandlare med inköp av varor, tjänster och
byggentreprenader för 3,7 miljarder kronor. Exempel på upphandlingar med
högsta miljöprioritet är transporter, förbrukningsmaterial innehållande plaster och kemikalier samt energikrävande utrustning. Livscykelkostnader vägs
dessutom in vid upphandling av energikrävande utrustning. En ökad samverkan inom regionen vad gäller vårdens produkter där leveranserna till
kommunerna är i ökande. Nybyggnationerna har miljöambitionen Miljöbyggnad silver.
Återbruk och avfall
Återanvändningen av utrustning i egen organisation är i stadigt ökande.
Räknat i nyanskaffningskostnader handlar värdet av återanvändningen om
miljontals kronor. Den externa försäljningen under 2018 uppgick till ca 1
miljoner kronor.
Energi
Energieffektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt under många år med en
aktiv fastighetsägare.
Miljöbelastning
De samlade koldioxidutsläppen från energianvändning, transporter och lustgas är stadigt kring 20 000 ton.
Bilagor:
Miljöredovisning 2018
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 89

Patientnämndens årsberättelse 2018
Dnr 922-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att översända patientnämndens årsberättelse för
2018 till regionfullmäktige.

Ärendet
Patientnämnden har vid sitt sammanträde den 28 februari 2019 godkänt patientnämndens årsberättelse för 2018 och översänt den till regionfullmäktige.
Årsberättelsen redogör för nämndens verksamhet under det föregående året.
Bilagor:
Patientnämndens årsberättelse 2018
Protokollsutdrag skickas till:
Regionfullmäktige
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§ 90

Regionstyrelsens svar på
hälsoberedningens
verksamhetsrapport 2018
Dnr 824-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
Genomförandet av Norrbottens hälsosamtal är ett viktigt uppdrag för primärvården för att minska insjuknandet i hjärt-och kärlsjukdomar. Hälsosamtal behöver erbjudas i stötte utsträckning. Hälsoberedningen har i sin rapport
lyft fram medborgarnas behov av hälsosamtal samt lyft fram några angelägna förbättringsområden. Kännedomen om samtalen behöver ökas i befolkningen. För att säkra att hälsosamtalen erbjuds jämlikt till medborgarna i
länet måste vissa hälsocentraler förändra förhållningssätt och attityd till arbetet med hälsosamtal. Resurser för preventivt arbetet måste tillgodoses. Regionen behöver fortsätta med åtgärder i relation till detta.

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar i detta ärende sin beredning av hälsoberedningens
verksamhetsrapport 2018 på temat förebyggande hälso- och sjukvård. Styrelsen redovisar ett antal genomförda och planerade aktiviteter som svarar mot
de behov som hälsoberedningen identifierat. En viktig åtgärd är digitaliseringen av Norrbottens hälsosamtal som innebär ökad tillgänglighet för
deltagarna genom ingång till enkäten via 1177. En annan åtgärd är utvecklingen av enkätverktyget som bland annat medför minskad administration för
hälsocentralerna.

Ärendet
Hälsoberedningens uppdrag och verksamhetsrapport 2018
Hälsoberedningen har under verksamhetsåret 2018 haft följande uppdrag.


Vilket behov har norrbottningarna av hälsosamtal och hälsorådgivning
från länets hälsocentraler? I analysen ska även regionens folkhälsostrategi beaktas.
Beredningen presenterade sin verksamhetsrapport 2018 vid regionfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2018 (§ 82). Utifrån uppdraget har beredningen gjort följande sammanfattning av medborgarnas behov.
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Det finns behov hos medborgarna av hälsorådgivning i form av hälsosamtal.
Det finns önskemål och förväntningar på att provtagningar ska ingå i
hälsosamtalet.
Det finns behov av ökad kunskap om nyttan av hälsosamtal både hos
medborgare och inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Hälsosamtal behöver erbjudas i större utsträckning av länets hälsocentraler.
Det finns behov av att förändra attityder som motverkar hälsosamma
levnadsvanor.
Det finns behov av vägledning till organiserade motionsaktiviteter.

Regionfullmäktige har vid nämnda sammanträde godkänt hälsoberedningens
rapport och överlämnat den till regionstyrelsen för vidareberedning. Regionstyrelsen redovisar här sitt svar.
Regionstyrelsens beredning av hälsoberedningens
verksamhetsrapport 2018
Regionstyrelsen delar hälsoberedningens slutsatser om de behov som medborgarna

har avseende hälsosamtal och hälsorådgivning på länets hälsocentraler. I
följande avsnitt ger regionstyrelsen en övergripande sammanfattning av det
arbete som pågår i regionen inom de områden som hälsoberedningen redovisat.
Norrbottens hälsosamtal
Hälsoläget i Norrbotten är i vissa avseenden sämre än genomsnittet i riket. I
Norrbotten är det färre män och kvinnor som skattar sin hälsa som god eller
mycket god., Fler har högt blodtryck, matvanorna är sämre och fler har
övervikt/fetma. Medellivslängden är kortare, en förklaring är att insjuknande
och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar är högst i landet. Norrbottens hälsosamtal är en riktad hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insats på befolkningsnivå med huvudsyfte att minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom. Utgångspunkten för hälsosamtalen är att genom att nå många kan hälsan i befolkningen påverkas, samtidigt som personer med hög risk för sjukdom och
förtida död kan identifieras och erbjudas adekvata åtgärder. Hälsosamtal är
en metod som bygger på att öka människors medvetenhet om samband mellan levnadsvanor och hälsa, samt underlätta hälsosamma val och eget ansvarstagande. Studier från bland annat Västerbotten har visat att hälsosamtal
med hälsoundersökningar är ett kostnadseffektivt sätt att minska dödligheten
i hjärt-kärlsjukdomar.
Norrbottens hälsosamtal infördes 2013 för 30-åringar och från 2014 också
för 40-50 och 60-åringar. I samband med hälsosamtalet får samtliga ålderskategorier mäta blodtryck, vikt, midjemått och beräkna BMI. 50-och 60åringar får också provtagning av kolesterol och ”långtidsblodsocker”
(HbA1c). Överlag är medborgarna positiva till hälsosamtal och vill få en
kallelse.
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Sedan starten har ett successivt utvecklingsarbete skett för att öka kännedomen om samtalen bland befolkningen och tillgängligheten, samt underlätta
genomförandet av samtalen för verksamheten.
Behov av hälsosamtal finns hos medborgarna
1. För att underlätta och möjliggöra för deltagarna att svara på enkätfrågorna hemma innan samtalet har deltagaringång till hälsoenkäten via
1177 utvecklats.
Behov av ökad kunskap om nyttan av hälsosamtal
1. För att öka kännedom om Norrbottens hälsosamtal skickas sedan 2017, i
början av året, ett vykort med information om hälsosamtalet till alla i aktuella åldersgrupper. Dessutom genomförs annonsering via Facebook
och i lokala annonsblad återkommande.
2. Under 2019 kommer en särskild kampanj riktad till befolkningen att
genomföras där hälsosamtalen lyfts som en del i arbetet med att förebygga hjärt-kärlsjukdom.
3. För att öka kunskapen om nyttan med riktade hälsosamtal i hälso-och
sjukvården har Folkhälsocentrum återkommande möten med verksamhets- och enhetschefer inom varje närsjukvårdsområde.
Hälsosamtal behöver erbjudas i större utsträckning och attityder behöver förändras
1. Under tiden för beredningens uppdrag har utveckling av enkätverktyget
genomförts för att underlätta arbetet med hälsosamtalen och minska det
administrativa arbetet för hälsocentralerna. Exempelvis överförs aktuella
deltagare i åldersgrupperna från listningssystemet automatiskt in i enkätverktyget och inbjudan skickas automatiskt via enkätverktyget.
2. Statistikmodulen i enkätverktyget har också utvecklats. Hälsocentralerna
kan enkelt se hur många deltagare som finns inom respektive åldersgrupp, hur många som inbjudits samt hur många av dessa som fått ett
hälsosamtal. Statistikmodulen möjliggör också en sammanställning av
deltagarna hälsodata på hälsocentralsnivå, närsjukvårdsnivå och för hela
länet.
3. Utifrån beredningens dialog med hälsocentraler framkommer att vissa
verksamheter inte prioriterar att erbjuda hälsosamtal. För att åtgärda
detta bör en dialog ske inom division närsjukvård för att se över resurser
och insatser.
Önskemål och förväntningar om provtagning
1. I dagsläget erbjuds provtagning till 50-och 60-åringar. Mot bakgrund av
befolkningens önskemål och förväntningar vägt mot nyttan behöver det
utredas om fler åldersgrupper bör erbjudas provtagning.
Behov av vägledning till organiserade motions aktiviteter
1. Detta genomförs enligt modellen fysisk aktivitet på recept, FaR
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Uppdrag
Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:





Ge folkhälsocentrum i uppdrag att i samråd med närsjukvården utreda
om provtagning ska omfatta fler åldersgrupper.
Ge folkhälsocentrum i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om nyttan av hälsosamtal både bland medborgare och inom
hälso- och sjukvården.
Ge division närsjukvård i uppdrag att se över hur arbetet med hälsosamtal kan organiseras så att fler medborgare inbjuds och får hälsosamtal.

Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som beredningen uppmärksammat på en återföringsdag 2020 för
fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar.
Bilagor
Hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018
Protokollsutdrag skickas till:
Utvecklingsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
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§ 91

Regionstyrelsens svar på allmänna
beredningens verksamhetsrapport
2018
Dnr 782-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av allmänna
beredningens verksamhetsrapport för år 2018.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs
och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen delar allmänna beredningens slutsatser om vikten gällande
ungas behov av inflytande och möjlighet att påverka. Unga är viktiga för
länet och dess framtid. Det är därför viktigt att ungdomar i länet ges möjlighet till inflytande och möjligheter att kunna påverka samhällsutvecklingen. I
detta sammanhang anser styrelsen att regionens goda arbete inom området
ska fortsätta och även utvecklas.

Sammanfattning
Allmänna beredningens uppgift är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.
Under 2018 har de haft i uppdrag att arbeta med vilket behov ungdomar har
av inflytande och möjlighet att påverka. I ärendet redovisar regionstyrelsen
de åtgärder de planerar att vidta för att möta de av beredningen identifierade
behoven som redovisats i verksamhetsrapporten.

Ärendet
Allmänna beredningen har under 2018 arbetat med uppdraget Vilket behov
har ungdomar av inflytande och möjlighet att påverka? Uppdraget ska utföras med utgångspunkt från allmänna beredningens uppdrag från 2017 om
civilsamhällets behov av samverkan med Region Norrbotten.
Beredningen lämnar i sin rapport följande slutsatser:
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Ungdomars behov av inflytande och möjlighet att påverka ökar med
åldern. Ju närmare vuxenlivet ungdomarna kommer, desto mer engagemang och behov har de av att påverka på olika nivåer.
Ungdomar har behov av att påverka inom ett flertal olika områden som
rör både deras situation idag och deras framtida möjligheter att stanna i
länet.
Frågor som är viktiga för unga att påverka inkluderar:
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Utbudet av kollektivtrafik både inom den egna kommunen och till
andra delar av länet.
Tillgången till bostäder för unga.
Utbudet och tillgången till högre utbildning
Utbudet av yrkesmöjligheter i länet
Utbudet av fritidssysselsättningar
Tillgången till vård i närområdet
Kostnader för körkort och drivmedel

Regionstyrelsens beredning av allmänna beredningens
verksamhetsrapport 2018
Vissa av de frågor som unga bedömer som viktiga att påverka ligger inom
det kommunala ansvarsområdet vilket gör det svårt för Region Norrbotten
att kunna påverka. I följande avsnitt ger regionstyrelsen en övergripande
sammanfattning av arbete som pågår i regionen inom de behovsområden
som allmänna beredningen har redovisat i sin verksamhetsrapport.
Ungdomars behov av inflytande och möjlighet att påverka ökar med
åldern.
Region Norrbottens länsungdomsråd består av unga i åldern 15-25 år, även
om de i praktiken främst består av gymnasieungdomar (eftersom många
flyttar efter gymnasiet). Grunden för länsungdomsrådets arbete har varit
kulturplanens mål om barns och ungdomars delaktighet i kulturutbud och
kulturutveckling. Med tiden har dock länsungdomsrådet involverats och fått
möjlighet att engagera sig i många andra frågor, varav flera beskrivs nedan.
De har till exempel varit med under Almedalsveckan och de deltog även i
Jokkmokk Arctic Talks för att ge ungas perspektiv på de aktuella frågorna.
Ungdomar har behov av att påverka inom ett flertal olika områden
som rör både deras situation idag och deras framtida möjligheter att
stanna i länet.
Länsungdomsrådet har varit delaktigt i arbetet med att ta fram den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och där bekräftas de behov som beredningen
också identifierat. I arbetet med RUS:en har därför ungas synpunkter tagits
tillvara.
Ett annat exempel på där unga involverats och ges möjlighet att påverka är
projektet Norrbotten för alla som Region Norrbotten driver tillsammans med
Norrbottens Bildningsförbund. Projektet handlar om att få fler av länets invånare att engagera sig i de frågor som handlar om länets långsiktiga utveckling och främja den demokratiska utvecklingen. Arbetet går ut på att ta
fram en studiecirkel, som bygger på de utmaningar och samhällsförändringar
som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin. Studiecirkeln, som kan
användas som ett utbildningsmaterial, vänder sig till norrbottningar över 18
år, gymnasieelever och folkhögskoleelever. En grupp 18-åringar har fått vara
referensgrupp vid framtagandet av materialet Under våren 2019 testas
materialet på årkurs 3 i gymnasiet.
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Frågor som är viktiga för unga att påverka:
1. Utbud av kollektivtrafik är både en lokal och regional ansvarsfråga. Kollektivtrafik på regional nivå hanteras av Länstrafiken som också är den aktör
som har dialog med kunderna, även de unga. Här pågår ständigt ett arbete
med att göra turerna så effektiva som möjligt för de som studie- och arbetspendlar. Region Norrbotten har blivit inbjuden till en gymnasieskola i
Luleå för att prata om kollektivtrafik och infrastruktur. Detta kan ge oss inspel på vad unga har för behov i framtiden och ge en bild om vad som fungerar mer och mindre bra i länet.
2. Tillgång till bostäder för unga är i dagsläget en lokal fråga för kommunerna att hantera. Det finns dock ett förslag på en ny bostadsförsörjningslag
där förslaget är ett regionerna ska få ett nytt ansvar att i nära dialog med
länsstyrelsen och kommunerna ta fram en regional analys som visar på vårt
läns specifika förutsättningar för att klara bostadsbristen. Fram till dess är
dialogen i kommunernas ordinarie översiktplaneprocess det närmaste regionen kommer bostadsförsörjningsfrågan.
3-4. Utbud och tillgång till högre utbildning och utbud av yrkesmöjligheter i
länet: Kopplat till det regionala kompetensförsörjningsuppdraget arbetar
Region Norrbotten med att påverka Luleå tekniska universitet om att möjliggöra fler utbildningar på distans. Regionen arbetar också med att utveckla
utbudet av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) som är 1-2-åriga
utbildningar som utgår från branschens behov av arbetskraft. Den som går en
sådan utbildning är därför mer eller mindre är garanterad arbete inom utbildningsområdet. Inom ramen för samma uppdrag har Region Norrbotten gjort
en kartläggning som visar att alla länets kommuner har ett lärcentrum i någon form med tentamensservice. Detta innebär att det i alla kommuner finns
möjlighet att läsa högre utbildning på distans och sedan skriva tentamen i sin
hemkommun, detta underlättar för unga att kunna bo kvar på sin hemort och
samtidigt studera högre utbildningar.
I den regionala utvecklingsstrategin, som länsungdomsrådet varit delaktiga i,
lyfts vikten av att länet breddar sitt näringsliv för att bli mindre sårbara och
samtidigt attrahera arbetskraft och få människor att vilja arbeta i länet. Här
handlar det om att näringar kopplade till malm, skog och vattenkraft måste
kompletteras med till exempel kulturella och kreativa näringar och s.k. gröna
näringar.
5. Utbudet av fritidssysselsättningar är både en lokal och regional fråga. Det
regionen kan bidra med här är till exempel möjligheten för unga att söka
arrangörsstöd för att arrangera olika evenemang inom kulturområdet. Genom
verksamhetsbidrag till folkbildning och ideella organisationer kan regionen
också i viss mån bidra till fritidsaktiviteter till unga. I övrigt är detta främst
en fråga som kommunerna ansvarar för.
6. Tillgången till vård i närområdet uppges av de unga vara en viktig fråga
att kunna påverka. Region Norrbotten har tagit fram en gemensam målbild
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för framtidens hälsa och vård med sikte på 2035. Viktiga delar i detta arbete
är att individen och medborgaren får stöd att främja sin hälsa, är en aktiv och
delaktig partner i vården, får nära vård på nya sätt och en god och samordnad
vård på jämställda och jämlika villkor. Även i detta arbete har länsungdomsrådet varit involverade och kunnat komma med synpunkter. Tanken med
arbetet är att vården ska komma närmare medborgaren genom användandet
av digital teknik, på så sätt kan patienter slippa långa resor. Den digitala
tekniken bidrar också till att kontakt med hälso- och sjukvården kan ske på
nya sätt. Här är 1177 Vårdguiden redan idag ett effektivt sätt för patienter att
komma i kontakt och kommunicera med sin hälsocentral eller mottagning.
Ett exempel som specifikt riktar sig till unga är den digitala ungdomsmottagningen som startats i Piteå där planen nu är att tillgängliggöra tekniken till
fler ställen.
7. Kostnader för körkort och drivmedel kan, som beredningen beskriver i sin
rapport, vara en viktig kvalifikation för många yrken, och i många glesbygdskommuner även en förutsättning för att kunna ta sig till ett arbete. Det
finns idag kommuner som har valt att ta kostnaden för ett körkort för medborgare som fyller 18 år. Enligt en dom från Regeringsrätten 2009 slås dock
fast att detta bara är lagligt för gymnasieprogram som handlar om att till
exempel utbilda sig till chaufförer eller maskinförare. Trots detta verkar det
finnas kommuner som även erbjuder körkortsutbildning till andra målgrupper på gymnasiet. Drivmedelsfrågan har regionen dock svårt att påverka.
Uppdrag
Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:






Se över och utveckla länsungdomsrådets roll kopplat till Region Norrbottens roll som regionalt utvecklingsansvarig.
I samband med kommundialoger om genomförande av RUS och Norrbottens kulturplan ta upp frågor om ungas behov som ligger inom det
kommunala ansvarsområdet.
Ge regionala kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att involvera unga i
arbetet med trafikförsörjningsprogrammet.
Se över om körkortsproblematiken kan hanteras inom ramen för kompetensförsörjningsuppdraget.

Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som beredningen uppmärksammat på en återföringsdag 2020 för
fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar.
Bilagor:
Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018
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Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 92

Remissen Samspel för hälsa –
Finansiell samordning mellan hälsooch sjukvård och sjukförsäkring
Dnr 305-2019

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Sammanfattning
Utredningen Samspel för hälsa- Finansiell samordning mellan hälso- och
sjukvård och sjukförsäkring har lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen
föreslår ett författningsreglerat årligt statsbidrag till regionerna i syfte att
stimulera hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och behålla sjukfrånvaron på en stabil nivå. År 2020 fördelas statsbidrag på en miljard kronor mellan regionerna utifrån befolkningsmängd och år 2021 utifrån den nya
formen av finansiell samordning. Försäkringskassan föreslås besluta om
regionens rätt till statsbidrag, storleken på bidraget och årliga justeringar av
beloppsnivåerna. Beslut kan inte överklagas.
Vidare föreslås att ett nationellt forum etableras för kunskaps- och implementeringsstöd i frågor som relaterar till samordningen.
Den finansiella samordningen regleras i lag och förordning som förväntas
träda i kraft den 1 januari 2020.
Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till de förslag som lämnas.

Ärendet
Bakgrund
Sjukfrånvaron i Sverige har över en längre tid karaktäriserat av en stor variation, vilket inte kan ses i andra länder i Europa. Ett flertal initiativ och ändringar i lagstiftningen har tagits för att påverka sjukfrånvaron. Ett av initiativen för att påverka sjukfrånvaron har varit överenskommelsen ”En kvalitetssäker sjukskrivning och rehabiliteringsprocess” som tecknats mellan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har funnits mellan åren
2006-2019. En försvårande omständighet är att hälso- och sjukvård respektive sjukförsäkring styrs av olika huvudmän.
Regeringen beslutade april 2017 att utse en särskild utredare med uppdrag att
se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkring
och hälso- och sjukvård. Utredningen tog namnet Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU
2018:80). Med finansiell samordning avses ett systematiskt och långsiktigt
samspel mellan kostnader för sjukförsäkring och kostnader för regionernas
sjukvårdsuppdrag.
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Utredningens överväganden och förslag
Ny form av finansiell samordning
Utredningen föreslår att en ny form av finansiell samordning mellan hälsooch sjukvård och sjukförsäkring införs och utformas som ett årligt statsbidrag till regionerna. Statsbidragets storlek ska relateras till nivån på utbetald
sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod vilket är den sjukfrånvaro som hälso- och sjukvården har störst möjligheter att påverka.
Statsbidraget beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika
för varje region. Gränserna i ett referensfält utgörs av en högsta och en lägsta
beloppsnivå. Målet är att minska variation i sjukfrånvaro. För att skapa goda
planeringsförutsättningar för regionerna, samt bidra till en stabil utveckling
av sjukfrånvaron, anser utredningen att referensfältens nivåer bör justeras
årligen och vara följsamma till befolkningsutvecklingen samt till förändringar i inkomster. Om en region minskar i befolkning och inkomster, genererar
en oförändrad sjukfrånvaro ett större statsbidrag över tid.
Utredningen föreslår att Försäkringskassan beslutar om regionens rätt till
statsbidrag, storleken på bidraget och årliga justeringar av beloppsnivåerna i
regionens referensfält. Beslut inom ramen för regleringen av den finansiella
samordningen genom statsbidrag ska inte få överklagas.
Införande och utvärdering
Utredningen föreslår ett direkt fullskaligt nationellt införande och utvärdering med före- och eftermätning. Utredningen anser att det möjliggör en lång
utvärderingsperiod och uppföljning av stabilitet i inflödet till sjukförsäkringen. Vidare föreslås att år 2020 fördelas statsbidrag på en miljard kronor mellan regionerna utifrån befolkningsmängd. År 2021 lämnas statsbidrag utifrån
den nya formen av finansiell samordning.
Konsekvenser för staten
Med utredningens förslag om finansiell samordning ökar statens utgifter för
statsbidrag till landstingen om sjukfrånvaron sjunker. Statens kostnader för
sjukfrånvaron sjunker dock i betydligt större utsträckning. Den sammanlagda
ekonomiska konsekvensen för staten blir minskade kostnader.
Konsekvenser för regionerna
Regionerna ska få besked så tidigt som möjligt under budgetprocessen om de
har rätt till statsbidrag det år som budgeten avser och, i sådant fall, med vilket belopp. Ett beslut om detta meddelas senast den 30 april året före det år
som statsbidraget ska lämnas. Regionerna föreslås initialt få statsbidrag på
en miljard kronor som fördelas utifrån befolkningsmängd. När samordningen
implementerats förväntas statsbidragens storlek öka. Bidragen kommer att
vara mer förutsägbara och möjliga att planera in i regionernas budgetar jämfört med riktade stadsbidrag via överenskommelser.
Statsbidraget beräknas enskilt för varje region och baseras på utgiften för
sjukpenning för sjukfall upp till 90 dagar. Skälet till att statsbidraget beräknas för varje region är att det ska bli en tydligare koppling mellan statsbidragets storlek och utvecklingen av sjukfrånvaron inom den egna regionen.
Beloppsnivåerna fastställs utifrån antal folkbokförda personer 16–64 år i
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varje region per den 31 december 2018 och statens utgift för sjukpenning per
dag med utbetald sjukpenning under perioden den 1 januari till och med den
31 december 2018. För en medelstor region för vilket statens utgift för sjukpenning ligger någonstans i mitten av referensfältet ger den finansiella samordningen ett tillskott på cirka 30 miljoner kronor. Det maximala statsbidraget för ett sådant landsting kan bli cirka 60 miljoner kronor.
För år 2020 får Region Norrbotten statsbidrag med 30,0 miljoner kronor.
Från det att finansiell samordning införs år 2020 får regionen mellan 30-48,5
miljoner kronor.
Nationellt forum för kunskaps- och implementeringsstöd
Utredningen föreslår att ett nationellt forum etableras i frågor som berör den
finansiella samordningen. Den metodutveckling och de vetenskapliga framsteg som görs behöver samlas upp och kommuniceras till regionerna. I forumet bör representanter från berörda myndigheter och organisationer samt
forskarsamhället ingå.
Utredningens övriga reflektioner och bedömningar
Utredningens slutsats är att den finansiella samordningen innebär ett tillskott
för att regionerna ska fortsätta utveckla arbetet med sjukskrivningsprocessen.
Utredningen lyfter fram betydelsen av att primärvården utvecklas i riktning
mot ett förebyggande och samhällsnära arbetssätt. Det försäkringsmedicinska uppdraget bör synliggöras och stabila samverkans- och samordningsformer bör etableras med andra berörda samhällsorgan och arbetsgivare. En
tidig och väl genomförd utredning och rehabilitering har förutsättningar att
leda till ett minskat behov av återbesök och en minskad belastning på hälsooch sjukvården. Den föreslagna finansiella samordningen innebär att statsbidraget som regionerna får kan disponeras fritt vilket är ett steg bort från detaljstyrning och i linje med det synsätt som Tillitsdelegationen presenterat i
sitt slutbetänkande (SOU 2018:47).
Bilagor:
Remissyttrande Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso-och
sjukvård och sjukförsäkring
Betänkande Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso-och sjukvård och sjukförsäkring
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
HR-direktör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 93

Remissen Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen
Dnr 29-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att överväga vissa frågor i säkerhetsskyddslagstiftningen (dir
2017:32) Förslagen ska komplettera de förslag som lämnats i betänkandet En
ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25).
Region Norrbotten tillstyrker huvuddragen i förslaget till kompletteringar i
den nya säkerhetsskyddslagen.

Ärendet
Utredningen har bl a haft i uppdrag att kartlägga behovet av att förebygga att
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet
utsätts för risker i samband med bl. a utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse samt föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning. Vidare föreslås ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen och
hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara
utformad. Utredningen har även analyserat och lämnat förslag avseende
behovet av säkerhetsskyddsavtal vid överenskommelser med utomstående
som berör den säkerhetskänsliga verksamheten.
Bilagor:
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Närsjukvård
Verksamhetsdirektör
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§ 94

Revisionsrapport ”Temagranskning
Attraktiv arbetsgivare; God
arbetsmiljö”
Dnr 528-2019

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 om regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete
gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Granskningsåret är 2018 och syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att
ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna.
Samt bedöma om regionstyrelsens interna kontroll inom området är tillräcklig.
Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del
har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i
verksamheterna, men väljer med bakgrund av granskningsresultatet att
lämna ett antal rekommendationer kring fortsatt utvecklingsarbete inom
arbetsmiljöområdet.

Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten genomför en granskning
av regionstyrelsens arbete gällande det strategiska målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta genomförs som en temagranskning med tre delar,
varav denna granskning avser god arbetsmiljö.
Temagranskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställer att
arbetet gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare är
ändamålsenligt och sker med tillräcklig intern kontroll. Delprojektet arbetsmiljö syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna.
Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del
har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i
verksamheterna. Revisorerna menar dock att trots granskningsresultat finns
vissa utvecklingsbehov inom området och rekommenderar regionstyrelsen
att vidta åtgärder för att förbättra tillämpningen av regioninterna rutiner och
mallar.
Revisorerna rekommenderar vidare att kontroller ska införas för att säkerställa följsamhet till de regioninterna reglerna kring förnyad utbildning samt
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att utreda behov av ett systemstöd för dokumentation av medarbetares genomförda utbildningar. Revisorerna rekommenderar även att regionstyrelsen säkerställer att implementeringen av systemstödet för tillbud och olycksfallshantering säkerställs samt att införande av statistikuppföljning av inrapporterande händelser övervägs.
Bilagor:
Revisionsrapport ”Temagranskning Attraktiv arbetsgivare; God arbetsmiljö”
Revisorernas skrivelse
Protokollsutdrag skickas till:
HR-direktör
Regionens revisorer
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§ 95

Revisionsrapport ”Temagranskning
Primärvården, del 2”
Dnr 521-2019

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
Länets befolkning ska ha tillgång till likvärdig och kvalitativ primärvård.
Resultatrapportering och denna granskning visar skillnader över länet. Det är
viktigt att de goda exemplen sprids och förändringsprocessen tar fart på alla
länets hälsocentraler.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat vårdval primärvård i Region Norrbotten. Granskningen visar att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att hälsocentralerna ges möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån medborgarnas behov, men att det finns vissa brister/utvecklingsområden.

Ärendet
Revisorerna har granskat vårdval primärvård i Region Norrbotten. Denna
granskning utgör den andra delen av två och fokuserar på vårdvalsuppdraget
utifrån hälsocentralernas perspektiv. Syftet med granskningen har varit att se
om regionstyrelsen säkerställer att hälsocentralerna ges möjlighet att anpassa
sin verksamhet utifrån medborgarnas behov. Revisorernas sammanfattande
bedömning är att:


Regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att hälsocentralerna ges möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån medborgarnas behov, men att
det finns vissa brister/utvecklingsområden.

Med anledning av revisonen iakttagelser och bedömningar lämnar revisionen
följande rekommendation:






DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-45, 1.0

Regionstyrelsen bör initiera en uppföljning av vilka effekter som de
pågående initiativen, som har gjorts inom ramen för hälsocentralernas
förbättringsarbete, har gett.
Regionstyrelsen bör tillse att påbörjade initiativen kopplade till digitalisering såsom webbtidbok och digitala vårdmöten prioriteras och är en
del av uppföljningen.
Regionstyrelsen bör fortsatt stärka förutsättningarna för en jämlik och
förebyggande vård till Region Norrbottens invånare genom aktiva åtgärder med potential att minska skillnader i hälsa.
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Bilagor:
Revisionsrapport ”Temagranskning Primärvården, del 2”
Revisorernas skrivelse
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regionens revisorer
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§ 96

Revisionsrapport ”Målstyrning av
verksamheten”
Dnr 527-2019

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
Regionen har ingen modell för systematisk utvärdering av styrmodell. Däremot gjordes en utvärdering efter 2017, vilket innebar att styrmodellen inför
2019 anpassats till regionens uppdrag. Ett nytt perspektiv samhälle samt nya
strategiska mål och framgångsfaktorer anpassade till regionala utvecklingsstrategin och målbilden framtidens hälsa och vård 2035 togs fram för att få
en mer ändamålsenlig styrning och tydligare uppföljning. Första uppföljningen sker per april 2019.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat regionens målstyrning av verksamheten.
Syftet med granskningen var om regionstyrelsen säkerställt att regionens
målstyrning är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande samt om den
interna kontrollen inom området är tillräcklig.

Ärendet
Revisorernas sammanfattande bedömning är att målstyrningen i begränsad
utsträckning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, att målstyrningen till övervägande del bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcklig. För att utveckla granskningsområdet lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen, att:
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Genomföra en systematisk utvärdering av hur mål- och budgetprocessen
bedrivs inom organisationen. Resultatet kan därefter nyttjas för att vidareutveckla interna arbetssätt då granskningen visar att det för närvarande
finns allt för stora skillnader avseende hur dessa processer bedrivs i organisationen
Genomföra en systematisk utvärdering av regionens styrmodell (balanserad styrning med 5 perspektiv). En väl fungerande styrmodell är av
största vikt för att den politiska styrningen får effekt i verksamheten.
Säkerställa- inom ramen för arbetet med intern kontroll - att alla delar i
dokumentet Riktlinje för budget är känd och tillämpas i regionens verksamheter.

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 april 2019

Sida 50 (80

Bilagor:
Revisionsrapport ”Målstyrning i verksamheten”
Revisorernas skrivelse
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regionens revisorer
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§ 97

Revisionsrapport ”Samlad uppföljning
av tidigare genomförda granskningar”
Dnr 1006-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Det är av stor vikt att för regionen att genomförda revisionsgranskningar
leder till åtgärder i de fall det behövs och att regionstyrelsen informeras på
ett systematiskt sätt om detta. Det är därför glädjande att revisorerna i sin
bedömning finner att styrelsen säkerställt att åtgärder vidtagits och att den
interna kontrollen till övervägande del fungerat bra. Styrelsen vill dock betona vikten av att denna nivå upprätthålls och att lärdomar dras där det finns
utrymme för förbättring.

Sammanfattning
Regionens revisorer har genomfört en uppföljning av ett antal tidigare
granskningar från åren 2015/2016 för att bedöma om regionstyrelsens beslutade åtgärder i anslutning till granskningarna verkställts samt återrapporterats till styrelsen.

Ärendet
Region Norrbottens revisorer har genomfört en samlad uppföljande granskning av åtta tidigare revisionsgranskningar från år 2015 och 2016. Syftet
med uppföljningen var att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att styrelsens beslutade åtgärder med anledning av revisionsrapporterna har verkställts samt återrapporterats till styrelsen. Uppföljningen avsåg följande
granskningar.





Omhändertagande och vård vid depression och ångest - barn och unga,
2015
Våld i nära relationer, 2015
Eftervård vid hjärtinfarkt, 2015
Palliativ vård, 2015

 Övertidsarbete inom hälso- och sjukvården, 2015
 Omhändertagande av depression och ångest, 2015
 Lokalvård inom Norrbottens läns landstings sjukhus, 2016
 Ungdomsmottagningarnas verksamhet och service, 2016
Revisorerna finner att regionstyrelsen säkerställt att beslutade åtgärder med
anledning av tidigare revisionsrapporter har verkställts samt att den interna
kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig.
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Bilagor:
Revisorernas skrivelse
Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Verksamhetsdirektör
HR-direktör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
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§ 98

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för
Kalix sjukhus
Dnr 2821-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på de förslag om utveckling av Kalix sjukhus
som förs fram i motionen. Flera av förslagen, såsom MR-kamera och uthyrning av lediga lokaler, är redan under beredning. Regionen gör utöver det ett
flertal satsningar i Kalix närsjukvårdsområde för utveckling av nya digitala
arbetssätt som nyttjar de växande tekniska möjligheterna.

Sammanfattning
Jens Sundström (L) föreslår i en motion att en utvecklingsplan ska tas fram
för Kalix sjukhus. Regionstyrelsen bedömer att det redan utifrån beslutade
eller pågående aktiviteter finns en inriktning för Kalix sjukhus som i många
delar överensstämmer med motionens förslag.

Ärendet
I en motion från liberalerna föreslås att en utvecklingsplan ska tas fram för
Kalix sjukhus. Planen ska innehålla en ny MR-kamera till Kalix sjukhus, att
primärvårdens kompetenscenter och arbetet med distansöverbryggande vård
förläggs till Kalix, att narkosen behålls på sjukhuset samt att lediga lokaler
kan erbjudas till privata vårdgivare.
Regionfullmäktige har i den strategiska planen för 2019-2021 fastställt att
regionstyrelsen ska planera för införande av magnetkameraverksamhet vid
sjukhusen i Kalix och Kiruna. Narkos finns idag vid Kalix sjukhus. Dialog
om uthyrning av lokaler vid sjukhuset till privata vårdgivare är pågående.
Kalix närsjukvårdsområde har sedan tidigare ett etablerat arbete med digitala
vårdmöten mellan hälsocentraler och Kalix sjukhus. Angående kompetensenheten för primärvården så är den etablerad vid Bergnäsets hälsocentral i
Luleå med uppdraget att kompetensvärdera och bedöma läkare som rekryterats från annat land.
Under våren initierar regionen ett utvecklingsprojekt med testytor för nya
arbetssätt och samverkansmodeller för att öka takten i omställningen av
hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemet. Kalix närsjukvårdsområde kommer
delta som en av två testytor i länet inom projektet. I samarbete med socialförvaltningen i Kalix har regionen också startat upp ett projekt med ett visningsrum för välfärdsteknik i Kalix. Syftet med visningsrummet är att patienter, brukare, anhöriga och personal ska kunna testa och känna på de möj-
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ligheter som den nya välfärdstekniken erbjuder samt underlätta implementeringen av nya arbetssätt som nyttjar olika tekniska hjälpmedel.
Utveckling och användning av digitala lösningar i vården är något som berör
hela regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Regionen arbetar utifrån en
gemensam digitaliseringsstrategi som bygger på tydlig styrning och prioritering av insatser samt att modeller för digitalisering är gemensamma. För att
rätt prioriteringar ska göras behöver beredning, planering och utvecklingsinsatser genomföras samordnat inom regionen och utgå från verksamhetsbehov.
Bilagor:
Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
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§ 99

Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Dnr 3958-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på de förslag som ges i motionen. Kalix sjukhus
och närsjukvårdsområde ligger långt fram i tillämpningen av digitala lösningar i hälso- och sjukvården och regionen avser att fortsätta stödja denna
utveckling. Dock är utvecklingen och användningen av digitala lösningar i
vården något som berör hela regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet och
inte något som bör styras till enbart vissa länsdelar. Digitala arbetssätt är ett
prioriterat område i regionen och utvecklingen behöver ske samordnat inom
ramen för regionens digitaliseringsstrategi samt strategin Vägen till framtidens vård och hälsa 2035.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Kalix
sjukhus ska profileras som e-sjukhus med särskilt fokus på digitala lösningar
i vården. Regionstyrelsen bedömer att det utvecklingsarbete som sker inom
ramen för strategierna Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035 samt
Digitaliseringsstrategin väl tillgodoser de utvecklingsbehov som regionen
har avseende digitalisering och förändrade arbetssätt i vården. Motionen
anses därmed besvarad.
Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
I en motion från miljöpartiet föreslås att Kalix sjukhus ska profileras som esjukhus och bli ledande nationellt inom e-hälsa i hälso- och sjukvården.
Regionen arbetar utifrån en gemensam digitaliseringsstrategi som bygger på
tydlig styrning och prioritering av insatser samt att modeller för digitalisering är gemensamma. Strategin är regiongemensam eftersom digitalisering
i vården är något som berör hela regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet
och inte kan begränsas till enbart vissa delar. För att rätt prioriteringar ska
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göras behöver beredning, planering och utvecklingsinsatser genomföras
samordnat inom regionen och utgå från verksamhetsbehov. Kalix sjukhus
och närsjukvårdsområde (Kalix, Övertorneå, Haparanda, Överkalix) arbetar
sedan tidigare med flera digitala lösningar i vården och det arbetet kommer
fortsätta att utvecklas. Under våren initierar regionen ett nytt försöksprojekt
med testytor för nya arbetssätt och samverkansmodeller i hälso- och sjukvården samt omsorgen i Kalix närsjukvårdsområde. I samarbete med socialförvaltningen i Kalix har regionen också startat upp ett projekt med visningsrum för välfärdsteknik i Kalix som syftar till att stödja spridningen av digitala lösningar inom hälsa, vård- och omsorg. Regionen har även påbörjat en
förstudie om inrättande av en digital hälsocentral som ska fungera som en
digital ingång till regionens hälso- och sjukvård. Det är ett viktigt steg mot
nya effektiva lösningar i vården som ökar tillgängligheten. Beslut om hur en
digital hälsocentral etableras i regionen fattas efter förstudien är klar.
Bilagor:
Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Digitaliseringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
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§ 100

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix
sjukhus
Dnr 3964-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionfullmäktige har i den strategiska planen för 2019-2021 (RF 181009 §
75) fastställt att regionstyrelsen ska planera för införande av magnetkameraverksamhet vid sjukhusen i Kalix och Kiruna parallellt med genomförandet
av påbörjade förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn. Denna inriktning ligger i linje med motionens förslag och motionen
anses därmed besvarad.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen ska investera i en MR-kamera vid Kalix sjukhus. Motionens förslag
anses överensstämma med inriktningen i regionfullmäktiges strategiska plan
för 2019-2021.

Ärendet
Magnetkameraverksamhet finns idag vid sjukhusen i Sunderby, Piteå och
Gällivare. Under hösten 2017 fattade regionstyrelsen beslut om att ersätta de
gamla MR-kamerorna vid sjukhusen i Piteå och Sunderbyn samt utöka med
ytterligare en kamera vid Sunderby sjukhus i samband med om- och tillbyggnad av D/E-flygeln (RS 171031 § 211, RS 171219 § 246). Regionfullmäktige har i den strategiska planen för 2019-2021 (RF 181009 § 75) fastställt att regionstyrelsen ska planera för införande av magnetkameraverksamhet vid sjukhusen i Kalix och Kiruna parallellt med genomförandet av
påbörjade förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn.
Bilagor:
Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Närsjukvård
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§ 101

Motion 9-2018 om barn- och
ungdomspsykiatri
Dnr 3959-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige antar särskilda mål för tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin, max 20 dagars
väntetid till första besök och max 30 dagar till återbesök. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga samtidigt som väntetiden till ett första besök
inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är lång.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen poängterar att det är viktigt att barn och unga som är i behov
av specialistresurser från barn- och ungdomspsykiatrin får skyndsam vård
och behandling. Etableringen av BUP-linjen innebär en väg in för dem som
söker vård. Det förändrade arbetssättet syftar till att öka tillgängligheten
genom likartade och snabbare bedömningar så att insatser kan ges av rätt
kompetens i rätt tid. Regionstyrelsen kommer noggrant följa utvecklingen
inom detta område.

Ärendet
Väntetiden till nybesök och antalet unika patienter som söker vård inom
barn- och ungdomspsykiatrin ökar i hela landet och även i Region Norrbotten. Före år 2016 erbjöds cirka 85-90 procent av patienterna i regionen en
första vårdkontakt inom 30 dagar. Inflödet av remisser har efter detta ökat
kraftigt. De neuropsykiatriska utredningarna har ökat såväl i antal som i
komplexitet vilket har lett till ökade väntetider. Om stödet inom första linjen
sviktar ökar antalet patienter inom den specialiserade vården. En försvårande
faktor är brist på barn- och ungdomspsykiatriker, erfarna legitimerade psykologer och socionomer. BUP har sedan 2011 krav på förstärkt vårdgaranti
som innebär tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad
fördjupad utredning/behandling inom högst 30 dagar.
Att utifrån rådande förutsättningar ytterligare sänka väntetiden till 20 dagar
är inte realistiskt. Regionen arbetar aktivt med att komma tillrätta med problematiken genom att utveckla nya arbetssätt, bland annat via digitala verktyg. I februari 2018 inrättade BUP en länsgemensam enhet, BUP-linjen, som
ansvarar för att bedöma och fördela samtliga inkommande remisser i länet.
Det möjliggör även att samtliga bedömningar registreras på likartat sätt vilket förväntas påverka tillgängligheten till rätt vård i rätt tid. Samtliga BUP-
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enheter i länet inför även information på gruppnivå riktat till föräldrar och i
vissa fall gruppbehandlingar.
Bilagor:
Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatri
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Närsjukvård
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§ 102

Motion 15-2018 om ett stärkt arbete
med psykisk hälsa
Dnr 3965-2018

Regionstyrelsens beslut
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Den upprättade strategin för psykisk hälsa med tillhörande handlingsplaner
beskriver hur regionen i samarbete med andra aktörer arbetar för att stärka
barn och ungas psykiska hälsa. Regionstyrelsen vill särskilt nämna satsningar på tidiga insatser, familjecentraler, ungdomsmottagningar och kompetenshöjande åtgärder som pågår med syfte att stärka den psykiska hälsan. Arbetet
sker i samverkan med de aktörer som står bakom folkhälsostrategin som
Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen och civilsamhället.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska fastställa en handlingsplan för att stärka arbete med psykisk hälsa där även de
aktörer som står bakom folkhälsostrategin är involverade.
Ärendets behandling under sammanträdet
Elisabeth Lindberg (S) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Elisabeth Lindbergs förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Psykisk hälsa är ett komplext område och berör hela samhället. I Norrbotten
pågår ett aktivt och prioriterat långsiktigt arbete med att utveckla och stärka
vården med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Insatserna samordnas
med andra aktörer med målsättningen om en god psykisk hälsa i hela befolkningen i Norrbotten, men den handlar även om att den som redan har
drabbats av psykisk ohälsa ska få tillgång till god vård och omsorg utifrån
individens behov.
7 juni 2018 antog regionstyrelsen en strategi för psykisk hälsa som utarbetats
tillsammans med Norrbottens kommuner och patient- och brukarorganisat-
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ionerna. Strategin med tillhörande handlingsplaner ligger som grund för
regionens satsningar inom området psykisk hälsa.
Strategin tar sin utgångspunkt från fem prioriterade fokusområden.






Förebyggande och främjande arbete
Tillgängliga och tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper
Ledning, styrning och organisation

En god samverkan mellan aktörerna utgör en viktig grund för utveckling av
god psykisk hälsa bland befolkningen. I länet pågår ett arbete med att förstärka första linjens stöd, det vill säga de funktioner eller verksamheter som
först uppmärksammar psykisk ohälsa oavsett om det sker inom hälso- och
sjukvård eller inom kommunernas berörda verksamheter
Bilagor:
Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Utvecklingsdirektör
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§ 103

Motion 11-2018 om solceller
Dnr 3961-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Att hitta nya sätt att försörja våra egna och samhällets energibehov är viktig
för en hållbar framtid. I det arbetet kan solceller vara en delmängd. I ett arktiskt klimat och med väldigt varierande soltillgång är solceller möjligt men
tekniken behöver utvecklas.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att öka satsningarna på solceller
och förnyelsebar energi. Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar region. Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första
dagen bidrar solceller till regionens miljöprofil och regionens miljöpolicy.
Regionala utvecklingsnämnden har 2019-03-19 § 49 föreslagit regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Ärendets behandling vid sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer regionala utvecklingsnämndens förslag mot Glenn Berggårds förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionala utvecklingsnämndens förslag.

Ärendet
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av solceller
och förnybar energi.
Region Norrbotten är positiva till satsning på solel i framtiden, framförallt i
form av solelsfält i anslutning regionens egna byggnader. Samverkan med
andra aktörer är viktigt för att lära av varandra och dra nytta av lyckade projekt.
Region Norrbotten har länge följt utvecklingen inom solcellsområdet. Frågan
har hanterats både i miljöpolicyn och strategierna för miljö- och energiområdet. Fram till hösten 2018 har det inte varit möjligt att få ekonomi på solcell-
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sanläggningar även om man har haft maximalt med bidrag utifrån. Inom kort
kommer Luleå Energi att ta en testanläggning i drift vid Sunderby sjukhus
som har dubbelsidiga solpaneler och som förhoppningsvis kan ge ökade
effekt i vårt arktiska klimat och visa på att det går att använda solel i större
skala. När tekniken finns på plats och det är ekonomiskt hållbart ska självklart solceller användas för att klara vår energiförsörjning.
Region Norrbotten har mer på försök installerat en mindre yta solceller på 16
kvadratmeter på patienthotellet i anslutning till Sunderby sjukhus. Vid de
tillbyggnader som nu är på gång planeras solceller på en yta av 50 kvadratmeter. Utvärdering av dessa projekt pågår.
Det är viktigt att Region Norrbotten fortsätter att testa lösningar för att kunna
möjliggöra solel på våra fastigheter. När tekniken finns och ekonomin går
ihop bör en handlingsplan för införande i regionens fastigheter tas fram.
Bilagor:
Motion 11-2018 om solceller
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-03-19 § 49
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 104

Motion 17-2018 om hållbara transporter
Dnr 3968-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen tycker det är bra att klimatfrågan som förs fram i motionen
finns med på tydligt på regionens agenda för Norrbottens utveckling. Flera
av förslagen, såsom att ta fram en plan för att byta ut fossildrivna fordon,
användandet av hållbara transporter och att vår personal stimuleras för hållbart resande till och från jobbet har en väldigt god ansats. Hållbarhet finns
tydligt med i Region Norrbottens nyligen beslutade regionala utvecklingsstrategi och blir ett naturligt verktyg för framtida omställning.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att det finns behov av att
skyndsamt ställa om transportsektorn. Redan 2030 bör de fossila bränslena
ha fasats ut för att klara klimatmålet. För att visa på handlingskraft och klimatledarskap bör Region Norrbotten föregå med gott exempel.
Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion ett antal insatser för att möta
omställningen mot en fossilfri transportsektor.
Agneta Granström (MP) föreslår följande:
1. Ta fram en handlingsplan för att skyndsamt byta ut alla fossildrivna
transporter till hållbara inom Regionens verksamhetsområde.
2. Ta fram en plan för att byta ut organisationens fossildrivna bilar till elbilar
3. Ta fram en plan för att stimulera anställd personal att ställa om till hållbara transporter till och från jobbet.
Region Norrbottens nyligen beslutade regionala utvecklingsstrategi pekar ut
riktningen för Norrbottens framtid. En del i den framtidsbilden är att arbeta
med de globala hållbarhetsmålen samt med insatser för att minska klimatpå-
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verkan. I utvecklingsstrategin finns både effektmål om att minskad miljöpåverkan med indikatorer om att växthusgaser från inrikes transporter ska
minska med 70 procent till 2030.
Tanken är också att Region Norrbotten ska ta fram en miljöplan för perioden
2020-2025 vilket kan ta hand om regionens ambitionsnivå för omställning av
hållbara transporter.
För att klara klimatmålen krävs att alla aktörer i Norrbotten tar sitt ansvar.
Självklart ska Region Norrbotten vara ett föredöme i denna omställning och
visa vägen men också se till att vi samordnar länets aktörer i olika aktiviteter
så att vi klarar ambitionerna i den regionala utvecklingsstrategin.
Arbetet med att möte klimatmålen, bland annat inom transportsektorn behöver göras utifrån den nyligt beslutade regionala utvecklingsstrategin och
genom framtagande av miljöplan för perioden 2020-2025.
Bilagor:
Motion 17-2018 om hållbara transporter
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 105

Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik
Dnr 3969-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Reservation
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på insatser som kan öka kollektivtrafikresandet
som förs fram i motionen. Agneta Granström (MP) föreslår att en plan för
hur kollektivtrafikens andel av det totala resandet kan öka, både utifrån det
dagliga resandet i länet samt inom besöksnäringen.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att skyndsamt ställa om transportsektorn i länet. Redan 2030 bör de fossila bränslena ha fasats ut för att
klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val bör kollektivtrafiken i länet byggas ut och
göras mer attraktiv.
Regionala utvecklingsnämnden har 2019-03-19 § 50 föreslagit regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) föreslår att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer regionala utvecklingsnämndens förslag mot Glenn Berggårds förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionala utvecklingsnämndens förslag.

Ärendet
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att:
1. Ta fram en plan för hur kollektivtrafikens andel av det totala resandet i
länet ska öka
2. Ta fram en plan för hur en ökad andel av besöksnäringen ska kunna
försörjas med kollektivtrafik.
En ambition om fler resenärer inom kollektivtrafiken finns inom såväl den
regionala utvecklingsstrategin, det regionala trafikförsörjningsprogrammet
som inom länstransportplanen. Även Region Norrbottens satsningar på tåg-
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trafiken syftar till att minska andelen arbetspendling med bil och således öka
det kollektiva resandet. För att fler ska välja ett kollektivt resande krävs ofta
olika typer av satsningar i form av bland annat bytespunkter och andra påoch avstigningsplatser samt samordning av tidtabeller. Effekten av satsningarna ska bli att det ska vara bättre att åka kollektivt än att använda den egna
bilen.
När det gäller besöksnäringen har den kategorin ofta något skilda preferenser
i jämförelse med kategorin arbetspendlare. På det stora hela handlar det om
att det ska vara enkelt att välja ett ”hela-resan” koncept, från bokningstillfället till den egentliga resan. Alternativet kollektivtrafik måste tydligt
framgå som det enklaste alternativet under hela processen och bytet mellan
transportsätten måste fungera smidigt. Där kan de i Länstransportplanen
planerade satsningarna på kollektrafikåtgärder på såväl statlig som kommunal vägar stärka dessa kvaliteter. Det är så klart viktigt att Region Norrbotten
ständigt utvecklar sina planer och program för att möta morgondagens utmaningar och det har vi alla möjligheter att göra i våra styrdokument som länstransportplan och trafikförsörjningsprogram. Swedish Lapland är också aktiva i att förbättra möjligheten att resa kollektivt för våra besökare, bland
annat i projektet Visit Arctic Europé.
Bilagor:
Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-03-19 § 50
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 106

Motion 19-2018 om en utbyggd
laddinfrastruktur
Dnr 3970-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Agneta Granström (MP) har lämnat in en motion om behovet av att skyndsamt ställa om transportsektorn. Redan 2030 bör vi ha fasat ut de fossila
bränslena för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare större möjligheter att göra klimatsmarta val måste laddinfrastrukturen
för elbilar i länet byggas ut.

Sammanfattning
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att ta ledarskapet för att ta fram
en plan för hur laddinfrastrukturen för elbilar i länet ska byggas ut. Omställningen till nya typer av fordon för att minska klimatpåverkan kommer att
öka i sin takt och därför finns behov att strategiskt och konkret arbeta med
att stärka infrastrukturen för att ladda elbilar.
Regionala utvecklingsnämnden har 2019-03-19 § 48 föreslagit regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer regionala utvecklingsnämndens förslag mot Glenn Berggårds förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionala utvecklingsnämndens förslag.

Ärendet
Agneta Granström (MP) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta ledarskapet för att i samverkan med andra aktörer på den regionala arenan ta fram en plan för hur laddinfrastrukturen för
elbilar i länet skyndsamt ska byggas ut.
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En
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delmängd i uppdraget är att samordna åtgärder för fossilfria transporter och
inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, i
dialog med aktörer, ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel. I det arbetet kommer bland annat Region Norrbotten vara en aktiv part.
Den framtida fossilfria bränslefloran kommer att handla om flera bränslen i
ett så transportmässigt komplext transportlän som Norrbotten. Vad gäller
laddinfrastruktur finns det i nuläget ett flertal aktörer igång med siktet inställt mot framtiden och goda affärer. I anslutning till visa servicefunktioner
i länet finns betalningsfria laddstationer som en del av kundservicen. Någon
samlad länsambition finns inte i nuläget utan kommer att arbetas fram under
de närmsta åren.
Ambitionen om att planeringen och samverkan behöver stärkas för utbyggnaden av den laddinfrastruktur som behövs i en framtid, är viktig. Arbetet
kommer att främst genomföras inom ramen av det regeringsuppdrag som har
getts till länsstyrelserna och där Region Norrbotten blir en aktiv part.
Bilagor:
Motion 19-2018 om en utbyggd laddinfrastruktur
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-03-19 § 48
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 107

Motion 1-2019 om infrastruktur för
laddning av fordon
Dnr 535-2019

Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om behovet av att skapa laddinfrastruktur för hela länet. Redan 2030 bör vi ha fasat ut de fossila bränslena för att klara klimatmålet. För att ge länets medborgare och besökare
större möjligheter att göra klimatsmarta val måste laddinfrastrukturen för
elbilar i länet byggas ut.

Sammanfattning
Per Göransson (SD) har lämnat in en motion om behovet av skapa laddinfrastruktur för hela länet. Partiet anser att Norrbotten ligger efter när de gäller
infrastruktur för elfordon. De laddpunkter som finns är antagligen för klena
eller är placerade så att de endast kan användas av de som bor vid kusten.
Infrastrukturen för laddning av elfordon måste göras tillgänglig även för
inlandet.
Regionala utvecklingsnämnden har 2019-03-19 § 51 föreslagit regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Ärendet
Per Göransson (SD) har i en motion föreslagit regionfullmäktige ge regionstyrelsen i uppdrag att:
1. Region Norrbotten utreder möjligheten att snabba på utvecklingen
för en infrastruktur för elektrifierade fordon.
2. Region Norrbotten bildar en samverkansgrupp mellan kommunerna
och regionen där dessa frågor behandlas.
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. En
delmängd i uppdraget är att samordna åtgärder för fossilfria transporter och
inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, i
dialog med aktörer, ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel. I det arbetet kommer bland annat Region Norrbotten vara en aktiv part.
Den framtida fossilfria bränslefloran kommer att handla om flera bränslen i
ett så transportmässigt komplext transportlän som Norrbotten. Vad gäller
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laddinfrastruktur finns det i nuläget ett flertal aktörer igång med siktet inställt mot framtiden och goda affärer. I anslutning till visa servicefunktioner
i länet finns betalningsfria laddstationer som en del av kundservicen. Någon
samlad länsambition finns inte i nuläget utan kommer att arbetas fram under
de närmsta åren.
Ambitionen om att planeringen och samverkan behöver stärkas för utbyggnaden av den laddinfrastruktur som behövs i en framtid, är viktig. Arbetet
kommer att främst genomföras inom ramen av det regeringsuppdrag som har
getts till länsstyrelserna och där Region Norrbotten blir en aktiv part.
Bilagor:
Motion 1-2019 om infrastruktur för laddning av elfordon
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-03-19 § 51
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-45, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 april 2019

Sida 72 (80

§ 108

Motion 12-2018 om sex timmars
arbetsdag
Dnr 3962-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Norrbotten står inför en stor demografisk utmaning med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder, vilket medför att hälso- och sjukvården i
framtiden kommer att behöva vårda fler patienter utan att öka andelen medarbetare i motsvarande grad. Sex timmars arbetsdag skulle medföra behov av
väsentligt fler medarbetare.
I lagstiftning och centrala kollektivavtal finns bestämmelser som rör arbetstider och arbetstidens förläggning. Utöver de centrala kollektivavtalen har
Region Norrbotten slutit ett antal lokala kollektivavtal som reglerar veckoarbetstid. Regionstyrelsen anser inte att det utifrån rådande bemanningsläge är
möjligt att införa sex timmars arbetsdag.

Sammanfattning
Catarina Ask (MP) och Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att starta ett försök med 6 timmars arbetsdag i vården med bibehållen lön.
Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslag.

Ärendet
I lagstiftning och centrala kollektivavtal finns bestämmelser som rör arbetstider och arbetstidens förläggning. Utöver de centrala kollektivavtalen har
Region Norrbotten slutit ett antal lokala kollektivavtal som reglerar veckoarbetstid.
Utveckling av verksamhet, organisation, arbetssätt, digitalisering och demografiska förändringar ställer krav på kompetensförsörjningen och hur resurser används på bästa och effektivaste sätt. En viktig förutsättning för att klara
dessa krav är en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning
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som främjar heltidsarbete och stödjer ett långt, utvecklande och hållbart arbetsliv. Region Norrbotten arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och hade år 2018 lägst sjukfrånvaro av samtliga regioner i Sverige.
Norrbotten står inför en stor demografisk utmaning med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder, vilket medför att hälso- och sjukvården i
framtiden kommer att behöva vårda fler patienter utan att öka andelen medarbetare i motsvarande grad. Sex timmars arbetsdag skulle medföra behov av
väsentligt fler medarbetare.
Bilagor:
Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag
Protokollsutdrag skickas till:
HR-direktör

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-45, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 april 2019

Sida 74 (80

§ 109

Motion 13-2018 om ökad grundlön för
anställda i vårdverksamhet
Dnr 3963-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten har de senaste åren genomfört olika satsningar och stimulansåtgärder utöver det som regleras i de gällande centrala avtalen. Regionstyrelsen vill särskilt nämna stimulansåtgärderna som beslutades under år
2018.
Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att genomföra en extra
analys avseende lönestrukturen vid länets sjukhus, utifrån denna ska förslag
på framtida satsningar tas fram och därför menar regionstyrelsen att det inte
behövs ytterligare handlingsplaner avseende löneområdet i Region Norrbotten. Utöver detta pågår en central avtalsrörelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och Vårdförbundet.

Sammanfattning
Catarina Ask (MP) och Agneta Granström (MP) yrkar i en motion att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
att öka grundlönen hos de anställda i vårdverksamhet.

Ärendet
I Sverige regleras lönebildning enligt den så kallade svenska modellen och i
offentlig sektor är det SKL som är avtalsbärande part mot de arbetstagarorganisationer som det finns kollektivavtal med.
Region Norrbotten har de senaste åren genomfört olika satsningar och stimulansåtgärder utöver det som regleras i gällande centrala avtal.
Regionstyrelsen beslutade i januari 2018 om en särskild stimulansåtgärd
riktad mot specialistläkare inom allmänmedicin i form av en stanna-kvar
premie. I juni 2018 beslutade regionstyrelsen även om en extraordinär satsning på sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt verksamhet på länets sjukhus samt sjuksköterskor inom specialiteterna anestesi-, operation och intensivvård.
I samband med ordinarie löneöversyner har dessutom extra pengar satsats
både i riktade satsningar samt i ett verksamhetsutrymme där divisionerna
haft möjlighet att satsa antingen på enskilda medarbetare eller på yrkesgrupper.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-45, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 april 2019

Sida 75 (80

Regionstyrelsen uppdrog i styrelseplanen för perioden 2019-2021 att regiondirektören ska genomföra en extra analys avseende lönestrukturen vid länets
sjukhus, och utifrån denna ska förslag på framtida satsningar tas fram.
Bilagor:
Motion 13-2018 om ökad grundlön för anställda i vårdverksamhet
Protokollsutdrag skickas till:
HR-direktör

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-45, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 april 2019

Sida 76 (80

§ 110

Motion 20-2018 om rituell omskärelse
av pojkar utan medicinsk grund
Dnr 4729-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen anses
besvarad.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten utför inte rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk
grund. Det är inte en prioriterad behandling inom regionen.

Sammanfattning
Paula Palmqvist (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten inte längre
ska tillhandahålla eller utge resebidrag för rituell omskärelse av pojkar utan
medicinsk grund.
Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslag.

Ärendet
2009 utfärdade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en rekommendation att landstingen bör erbjuda icke medicinsk omskärelse av pojkar. Regionstyrelsen beslutade i oktober 2009 i enlighet med SKL:s rekommendation. Avgiften för omskärelse på icke medicinska grund fastställdes till 1700
kronor. Resekostnader och eventuella övernattningskostnader ersätts enligt
Region Norrbottens gällande sjukreseregler.
Regionen baserade sitt ställningstagande i frågan på regeringens och riksdagens tolkning att omskärelse på icke medicinska grunder är förenligt med
barnkonventionen och att ett förbud skulle medföra en otillåten begränsning
av religionsfriheten.
Region Norrbotten prioriterar i nuläget inte att utföra rituell omskärelse på
icke medicinsk grund men är behjälplig att möjliggöra behandling på annan
ort.
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Bilagor: Motion 20-2018 om rituell omskärelse av pojkar utan medicinsk
grund
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 111

Val av ombud och ersättare till
Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolags årsstämma 2019
Dnr 1010-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse följande två fullmäktige till ordinarie årsstämma med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 2019:
 Kenneth Backgård (SJVP), regionstyrelsens ordförande
 Tarja Lepola, ekonomi- och planeringsdirektör
Punkten förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Region Norrbotten har att utse två ägarrepresentanter (fullmäktige) till årsstämman 2019 i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Fullmäktigeuppdraget är personligt och kan inte delegeras till annan.
Regionstyrelsen ansvarar för att utse ombud och ersättare till års- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Protokollsutdrag skickas till:
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
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§ 112

Uppsägning av regiondirektör
Dnr 1288-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att säga upp Veronika Sundströms anställning i
Region Norrbotten enligt nedanstående hantering.
Notering
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter avstår från att delta i
beslutet.

Ärendet
Regionstyrelsen önskar rekrytera en ny regiondirektör och vill därför avsluta
Veronika Sundströms anställning i Region Norrbotten enligt gällande anställningsavtal och följande hantering:
1. Veronika Sundströms anställning hos Region Norrbotten sägs upp från
och med den 3 april 2019 och anställningen upphör 3 oktober 2019.
2. Veronika Sundström tjänstgör som regiondirektör till 30 april 2019. Från
1 maj 2019 till 3 oktober 2019 är Veronika Sundström arbetsbefriad med
lön. Under arbetsbefrielsen står Veronika Sundström till arbetsgivarens
förfogande.
3. Veronika Sundström får enligt gällande anställningsavtal upprättat 201812-02, efter anställningen upphört avgångsersättning motsvarande 12
månadslöner.
4. Om Veronika Sundström får en ny anställning eller konsultuppdrag ska
avräkning av avlöningsförmåner göras enligt upprättad överenskommelse.
Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår en ändring i punkt 2 om att stryka meningen ” Från 1 maj 2019 till 3 oktober 2019 är Veronika Sundström arbetsbefriad med lön”
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
HR-direktör
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§ 113

Val av ny ersättare i
länspensionärsrådet
Dnr 1299-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse Lennart Thörnlund (S) till ny ersättare i länspensionärsrådet till och med 2022-12-31.

Ärendet
Johannes Sundelin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i länspensionärsrådet. Regionstyrelsen har att utse ny ersättare.
Bilagor:
Avsägelse från Johannes Sundelin (S)
Protokollsutdrag skickas till:
Länspensionärsrådet
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