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§ 68

Val av protokolljusterare
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse ledamoten Anders Öberg (S) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§ 69

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.
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§ 70

Fastställande av närvarorätt vid
sammanträdet
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att sammanträdet, mot bakgrund av risk för smittspridning av Covid-19, ska vara stängt för allmänheten.
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§ 71

Meddelanden till regionstyrelsen 202005-06
Dnr 647-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Avsändare

Ämne

Glenn Berggård (V)

Initiativärende 3-2020 om reviderad budget

Glenn Berggård (V)

Initiativärende 4-2020 om verksamheter för alla människor

Glenn Berggård (V)

Initiativärende 5-2020 om våld i
nära relationer

Marianne Sandström (SD)

Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av
hälso- och sjukvårdspersonal

Regionens revisorer

Revisionsrapport Granskning av
samverkan mellan Region Norrbotten och regionens kommuner
avseende barn och unga med
psykisk ohälsa

Finansdepartementet

Remiss SOU 2019:65 – Långtidsutredningen 2019

Bilagor:
Initiativärende 3-2020 om reviderad budget
Initiativärende 4-2020 om verksamheter för alla människor
Initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer
Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjukvårdspersonal
Revisionsrapport Samverkan mellan Region Norrbotten och regionens
kommuner avseende barn och unga med psykisk ohälsa
Remissmissiv SOU 2019:65, Långtidsutredningen 2019
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§ 72

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2020-05-06
Dnr 569-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ekonomi- och planeringschef närsjukvården
 Beslut om godkännande av bisyssla, dnr 10-2020
Divisionschefer närsjukvård
 Beslut om att avslå begäran om allmän handling – ambulansrapporter,
dnr 1-2020
Upphandlingschefen
 Delegationsbeslut om upphandling 2020-03-04 – 2020-04-06
Verksamhetsdirektören
 Remissyttrande – förslag om ändrade föreskrifter om vaccination av barn
i allmänna vaccinationsprogrammet, dnr 4673-2019
Regionarkivarien
 Gallring av begäran om hopslagning av personnummer, dnr 571-2020
 Uppskjuten gallring av Dr Grans journalsystem, dnr 643-2020
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§ 73

Regiondirektörens rapport
Dnr 119-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regiondirektörens rapport enligt bilagor.
Bilagor:
Regiondirektörens rapport maj 2020
Ekonomirapport mars 2020
Personalrapport mars 2020
Produktion och tillgänglighet mars 2020
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§ 74

Transparensbokslut Folktandvård 2019
Dnr 588-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna transparensbokslut Folktandvård 2019.

Yttrande
En anpassning till tillgängliga resurser måste ske och förändringsarbete pågår med flera olika åtgärder.

Sammanfattning
Regioner redovisar årligen ekonomisk information som underlag för bedömning av om den konkurrensutsatta verksamheten inom den offentligt bedrivna tandvården subventioneras. Division Folktandvård har tagit fram ett
transparensbokslut för 2019. Av redovisningen framgår att resultatet för den
konkurrensutsatta verksamheten 2019 är negativt med -11 219 tkr. Det ansamlade resultatet sedan transparensbokslutets införande 2012 är negativt
med -11 852 tkr.
Det negativa resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten är i allt väsentligt kopplad till allmäntandvård och till övervägande del till kliniker på
orter i glesbygd med stora svårigheter att rekrytera tandläkare. På flertalet av
orterna finns inte heller privata alternativ. Bemanningssituationen gör det
svårt att bedriva intäktsfinansierad allmäntandvård i tillräcklig omfattning.
Det har resulterat i ekonomiska underskott. Pågående omställningsarbete
kommer att resultera i förändringar för att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna.
Regionens bedömning är att verksamheten inte är konkurrensbegränsande.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Lag om insyn i vissa förbindelser mm (2005:590) anger att landstingen ska
säkerställa tillgång till ekonomisk information för att motverka konkurrensbegränsningar. Redovisningsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte
verksamheter med en nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som understiger 40 miljoner euro. I regioner är tandvård den
verksamhet som främst kan komma i fråga för särredovisning.
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Statskontoret har rekommenderat regionerna att särredovisa den regionägda
folktandvården för att kunna bedöma om subventioner förekommer eller inte
även om omsättningen understiger 40 miljoner euro. Med anledning av detta
tog Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fram en grundmodell för särredovisning av folktandvården som infördes 2012. Under 2018 har SKR:s
redovisningsnätverk vidareutvecklat presentationen av särredovisningen och
Region Norrbottens har anpassat uppställningen av sitt transparensbokslut
efter denna.
Division Folktandvård har tagit fram transparensbokslutet för 2019 som
redovisas i bilaga. Av redovisningen framgår att den konkurrensutsatta verksamheten visar underskott med -11 219 tkr för 2019 och att det ansamlade
resultatet sedan transparensbokslutets införande 2012 är negativt med
-11 852 tkr.
Den demografiska utmaningen hela regionen har är väldigt påtaglig inom
division Folktandvård. Mest bekymmersamt är läget utanför Fyrkanten, där
det (jämfört med målsättningen om en tandläkare per 1800 patienter) endast
är bemannat till 60 procent på tandläkarsidan. Som en följd av pensioneringar och egna uppsägningar minskade antalet tandläkare inom allmäntandvården kraftigt från början av 2018 till slutet av 2019. Divisionen har idag 55
tandläkare omräknat till heltider. Minskningen av tandläkare har varit konstant de senaste 20 åren medan utlandsrekryteringen hållit uppe siffrorna
över 80 heltider fram till 2016.
Divisionen har sedan flera år jobbat aktivt med kostnadsreduceringar och har
idag kostnader som i kronor per ansvarspatient är bland de lägre i landet.
Problemet är den låga bemanningen; svårigheter att rekrytera och geografiskt
utspridd verksamhet hindrar effektiviteten samtidigt som den i kombination
med prioriteringsordningen gör att det inte finns resurser att producera tandvårdtjänster med högre intäkter.
Det negativa resultatet för den konkurrensutsatta verksamheten är i allt väsentligt kopplad till allmäntandvård och till övervägande del till kliniker på
orter i glesbygd med stora svårigheter att rekrytera tandläkare. På flertalet av
orterna finns inte heller privata alternativ. Bemanningssituationen gör det
svårt att bedriva intäktsfinansierad allmäntandvård i tillräcklig omfattning.
Det har resulterat i ekonomiska underskott. Regionens bedömning är att
verksamheten inte är konkurrensbegränsande.
För att anpassa verksamheten till tillgängliga ekonomiska resurser pågår
bland annat förändringsarbeten för att ställa om till teamorienterad flödesinriktad tandvård och samt att anpassa klinikstrukturen.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
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Bilagor:
Transparensbokslut Folktandvård 2019
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Folktandvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 75

Region Norrbottens prioriteringar i
Agenda 2030
Dnr 409-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. I arbetet med den strategiska planen för 2021-2023 och de strategiska
målen ska även dessa sju hållbarhetsmål beaktas; God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion, Hållbara
städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna
2. Tydliggöra hur de strategiska målen bidrar till agenda 2030 målen
3. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska identifiera indikatorer som inkluderar agenda 2030 i sina planer för 2021-2023.
Reservation
Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Det är bra att tydliggöra vilka sju mål i agenda 2030 som Region Norrbotten
prioriterar i styrningen genom den strategiska planen.

Sammanfattning
Region Norrbotten prioriterar de sju mål ur hållbarhetsdimensionerna där
regionen är både drivande och utförare i styrning genom den strategiska
planen:


Ekonomisk;
o Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
o Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 Social;
o Mål 3 God hälsa och välbefinnande,
o Mål 4 God utbildning för alla,
o Mål 5 Jämställdhet
o Mål 11 Hållbara städer och samhällen
 Miljömässig;
o Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
För de globala mål där regionen är utförare gäller att regionen arbetar med
dessa på samma sätt som för alla krav som lagar och förordningar kräver.
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Ärendets behandling under sammanträdet
Linda Frohm (M) föreslår bifalla det liggande förslaget. Linda Frohm föreslår ett tillägg om att Agenda 2030:s mål 8, anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt, tillförs som prioriterat område i arbetet med den strategiska planen 2021-2023.
Glenn Berggård (V) föreslår att Agenda 2030:s mål 10, minskad ojämlikhet,
tillförs som prioriterat område i arbetet med den strategiska planen 20212023.
Anders Öberg (S) föreslår bifalla det liggande förslaget samt Linda Frohms
och Glenn Berggårds tillägg.
Marianne Sandström (SD) föreslår avslå det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Ordföranden ställer Linda Frohms tillägg under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Glenn Berggårds tillägg under proposition och finner att
regionstyrelsen avslår förslaget.

Ärendet
År 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda
2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i
FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller totalt 17 stycken hållbarhetsmål enligt nedan.

Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Sveriges genomförande av
Agenda 2030 för perioden 2018-2020 och lyfter fram sex prioriterade fokusområden; Ett jämlikt och jämställt samhälle, hållbara samhällen, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med håll-
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bart företagande, hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt stärkt kunskap
och innovation.
Region Norrbotten har både som regionalt utvecklingsansvarig och ansvarig
för god vård och som en stor organisation rådighet att vara drivande för att
Norrbotten och den egna verksamheten bidrar till att nå de globala målen.
För andra globala mål har regionen en utförarroll utifrån lagar och förordningar.
Regionen arbetar redan idag genom RUS, strategisk plan, finanspolicy, miljöpolicy och andra planer för att regionen ska bidra till att de globala målen
ska uppnås.
Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet behöver vägas in i all verksamhet och integreras i den sammanhållna styrningen och ledningen. Region
Norrbotten prioriterar de sju mål där regionen är både drivande och utförare i
styrning genom den strategiska planen ur hållbarhetsdimensionerna nedan:






Ekonomisk;
o Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
o Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Social;
o Mål 3 God hälsa och välbefinnande,
o Mål 4 God utbildning för alla,
o Mål 5 Jämställdhet samt mål
o Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Miljömässig;
o Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

För de globala mål där regionen är utförare gäller att regionen arbetar med
dessa på samma sätt som för alla krav som lagar och förordningar kräver.
I regionfullmäktiges plan för 2021-2023 ska det tydliggöras hur regionfullmäktiges strategiska mål bidrar till Agenda 2030 målen.
Regionstyrelsen ska identifiera styrmått/indikatorer som inkluderar agenda
2030 målen i regionstyrelsens plan 2021-2023..
Samverkansprojektet Regional förnyelse med personer från länsstyrelsen och
Region Norrbotten har tagit fram en gemensam uppdragsbeskrivning till en
förstudie. Syftet är att utifrån Agenda 2030-systematiken, dels arbeta fram
en första kunskapsöversikt av såväl länets utmaningar som områden där
Norrbotten kan bidra nationellt och globalt, dels lämna förslag till modell för
uppföljning och förbättringsarbete på regional och lokal nivå. Förstudien
som delas upp i två stycken deluppdrag, baseras på ett strategiskt urval av 6
av de totalt 17 stycken hållbarhetsmålen.
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Förstudien ska ge förslag på en modell på regionala indikatorer/nyckeltal
som syftar till att följa upp ett urval av de 17 globala hållbarhetsmålen som
är väsentliga för RUS och andra regionala planer, program, strategier och
mål.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Jämställdhet är ett prioriterat globalt mål och även ett mål för Region Norrbotten. Alla relevanta indikatorer ska vara könsuppdelade, och analyser ska
göras av omotiverade skillnader vilket kommer att ha en positiv inverkan på
jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Kunskapsunderlag om Agenda 2030 och Region Norrbottens arbete
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 76

Inriktningsbeslut
Fastighetsinvesteringar 2020 –
Projektering för ombyggnad av
tvättstuga vid Sunderby sjukhus
Dnr 528-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
Projektering och anbudsinfordran för ombyggnation av tvättstuga för
städverksamheten vid Sunderby sjukhus ska genomföras.
2. Finansieringen av kostnaderna för projektering samt förfrågningsunderlag som bedöms uppgå till 2 mnkr tas från anslaget för investeringar i
fastigheter 2020 inom befintlig investeringsram.
1.

Sammanfattning
Tvättstugan med tillhörande personalutrymmen är inte anpassad eller funktionell för dagens städverksamhet på Sunderby sjukhus. Det finns identifierade utvecklings- och expansionsbehov för att komma till rätta med nuvarande brister samt det utökade städuppdraget som nu pågående tillbyggnad
av sjukhuset innebär. Behovet finns redovisat i den fastställda utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus från 2013. Förslaget är att byggnad 103 plan 2
med en central placering i sjukhuset byggs om för tvättstugan och personalutrymmen ordnas inom städ verksamhetens befintliga ytor.
De ökade drift- och kapitalkostnaderna som investeringen medför finansieras
via effektiviseringar och minskade personalkostnader motsvarande 5 årsarbetare.

Ärendet
I Regionstyrelsens plan 2020 har 151 mnkr beslutats som investeringsram
för fastigheter. Av dessa 151 mnkr överfördes 67 mnkr från 2019 års investeringsram för fastigheter.
Regionstyrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat
fastighetsinvesteringar för 15,3 mnkr för år 2020. Vid beslut om nedanstående förslag har regionstyrelsen beslutat om investeringar och tagit i anspråk
investeringsmedel för 17,3 mnkr.
När Sunderby sjukhus stod klart för inflyttning skulle lokalvården läggas på
entreprenad och engångsmaterial skulle användas. Redan innan start insåg
man att det inte var en långsiktigt hållbar lösning. Det uppfördes då en provisorisk underdimensionerad tvättstuga med integrerade personalutrymmen
där verksamheten fortfarande bedrivs. Man har under längre tid försökt an-
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passa verksamheten för att klara av uppdraget men arbetsmiljön inte är acceptabel och ekonomiskt är det inte försvarbart med tanke på tidsåtgången
för personalen för att hämta sitt material tre gånger per dag. Lokalerna är
inte ändamålsenliga och klarar inte av dagens hygienkrav. Lokalvårdens
uppdrag kommer att öka med ca 20 procent i och med de två utbyggnationerna för akutsjukvård och akutpsykiatri vilket ställer krav på effektiviseringar av arbetssätt och flöden. Det medför även att utrustning och lokaler måste
anpassas. Alternativet att fortsätta med verksamheten som tidigare bedöms
inte vara realistiskt.
För lokaliseringen av tvättstugan har två alternativa placeringar i sjukhuset
utretts och förslaget är att tvättstugan lokaliseras i byggnad 103 plan 2,
centralt placerad på sjukhuset. I denna del av källarplanet som idag är grusad
och oanvänd byggs ca 400 m2 om för tvättstugan vilket ger en bättre logistik
och blir kostnadseffektivt. Det skapar även förutsättningar för att lösa identifierade arbetsmiljöproblem då ytor frigörs i anslutning till dagens personalutrymmen som kan anpassas efter behov.
Ekonomisk konsekvens
Ombyggnationerna av tvättstugan och personalutrymmen inklusive projektering bedöms preliminärt till 15 mnkr. Fastighetsinvesteringen ger en tillkommande kapitalkostnad på ca 0,9 mnkr/år baserat på 20 års avskrivningstid och 2 procents internränta samt en driftskostnadsökning på ca 0,15
mnkr/år. Investeringar i ny inredning och utrustning bedöms till ca 5 mnkr
vilket motsvarar en kostnadsökning på ca 0,5 mnkr/år. Finansieringen av
investering i utrustning och inredning på 5 mnkr föreslås ske genom omfördelning och omprioritering av ej förbrukade medel från investeringsramen
för fastigheter för år 2020. Kostnadsökningen som investeringen medför
finansieras via effektiviseringar och minskade personalkostnader, motsvarande 5 årsarbetare inom yrkeskategorin lokalvårdare, jämfört med om inget
åtgärdas vilket framgår av tabell nedan. Det innebär att personalen istället
för att vänta på sitt material från nuvarande tvättstuga istället kan nyttja tiden
till städning av de utökade ytorna som tillbyggnaden medför. Detta gör att
kostnaden för utökad lokalvård blir marginell.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-73, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 6 maj 2020

Städ yta

Sida 18 (36)

Kostnader utan åtgärder

Kostnader med investering
och effektivisering

Nuläge

74000 m2

24,5 mnkr

22,5 mnkr

Tillbyggnad

14000 m2

4 mnkr

3,5 mnkr

Personalkostnader

88000 m2

28,5 mnkr

26,0 mnkr

Drift och kapitalkostnader för fastighetsinvestering

1,0 mnkr

Drift och kapitalkostnader för investering
i utrustning- och
inredning

0,5 mnkr

Årskostnader

28,5 mnkr

27,5 mnkr

Totalt beräknas personalkostnaderna att minska med 2,5 mnkr/år och drift
och kapitalkostnaderna att öka med 1,5 mnkr/år.
Riskanalys
Regionfastigheter bedömer att det föreligger en risk för påverkan av genomförandetider i alla skeden med anledning av Coronapandemin.
En fortsättning med städverksamhet i nuvarande lokaler med ett utökat uppdrag innebär risker i bl.a. följande avseenden.


Inte kunna hämta hem effektivisering av personal, tidsåtgången för att
hämta material skulle fortsatt kosta drygt 2 miljoner kronor per år.
 Fortsatt hög patientsäkerhetsrisk och en oacceptabel arbetsmiljö för personalen både i tvättstugan och personalutrymmen.
 Svårigheter att klara rekommendationerna på städkvalitén med nuvarande tvätt-, förrådsmöjligheter och personalstyrka
 Omöjligt att samla personalen till arbetsplatsträffar eller gemensamma
möten.
 Risken för föreläggande från Arbetsmiljöverket är stor
Om projektet inte blir av måste upparbetade kostnader för projektering avskrivas direkt.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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§ 77

Regiongemensamt samarbete för inköp
av skyddsutrustning och
intensivvårdsmaterial vid Covid-19
Dnr 624-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna undantag för garanti vid förskottsbetalning av samordnade inköp av skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial
med andra regioner i samband med Covid-19.

Sammanfattning
I samband med Covid-19 behöver gemensamma inköp med flera regioner
genomföras under kontrollerade former. Dessa inköp undantas från regionens normala krav på garanti vid inköp med förskottsbetalning.

Ärendet
Det råder idag brist på skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial och Sverige konkurrerar med betydligt större länder. För att förbättra Sveriges och
regionernas möjligheter att få bättre tillgång till dessa produkter behöver
regionerna arbeta tillsammans som regiondirektörerna godkänt.
Innan inköp ska följande förutsättningar vara uppfyllda; att gemensamt behov är identifierat där fördelar med samordning av upphandling bedöms
uppfyllda, att en offert med villkor för den aktuella upphandlingen finns, att
regionerna har fått ett erbjudande att delta samt att samtliga regioner kan
vara samordnande region för en sådan beställning.
Förfarandet sker i tre steg:
1. Överenskommelse och anmälan sker mellan regionerna om maximal
kvantitet för respektive region inklusive samtycke att solidariskt dela offertens villkor utifrån den volymandel som regionen förbinder sig till i
förhållande till totala upphandlingens volym samt att behörig person utsedd av regiondirektören företräder regionen.
2. Lika betalningsvillkor som ingås med leverantören gäller samtliga parter
i den gemensamma upphandlingen. Eventuella förskottsbetalningar faktureras utifrån respektive regions andel av beställd volym. Fakturering
sker samtidigt som den samordnande regionen erlägger betalning för
förskott och övriga regioner ska betala utan dröjsmål.
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3. Inköpande region mottar leverans. Fakturering sker med lika villkor som
gäller mot leverantören för det samordnade köpet. Vidareförmedling av
material sker enligt fastställd fördelning utifrån varje regions beställning.
Tillkommande anskaffningskostnader exempelvis fraktkostnader från
leverantör till Sverige fördelas och faktureras på samma sätt. Självkostnaden för att administrera den samordnade upphandlingen fördelas utifrån varje regions andel av beställningen och faktureras tillsammans med
varan.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat att vid förskottsbetalning av ett inköp
ska bankgaranti eller annan garanti finnas. Då det är angeläget i detta läge
snabbt få skyddsutrustning och intensivvårdsmaterial undantas dessa samordnade inköp vid Covid-19 från krav på bankgaranti.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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§ 78

Revisionsrapport Regionens arbete för
att förebygga, upptäcka och beivra
oegentligheter och bedrägliga
beteenden
Dnr 338-220

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna vidtagna och pågående åtgärder samt
regiondirektörens förslag med anledning av revisionsrapporten.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat regionens arbete för att förebygga, upptäcka och
beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnderna delvis har tillskapat
ändamålsenliga system för att förebygga, upptäcka och beivra bluffakturor
och liknade bedrägliga beteenden.
Policys och riktlinjer är i stort ändamålsenligt utformade men utformandet
av uppföljning och rapportering av följsamheten bör klargöras. Riskanalyser
inom området görs på övergripande nivå men inte på divisionsnivå. Anställda har fått viss information/utbildning vad gäller policys och riktlinjer.
Informationssystem används för att löpande genomföra kontroller av oseriösa leverantörer men saknas kopplat till det regionövergripande arbetet mot
mutor, korruption och andra typer av oegentligheter.

Ärendet
Revisorernas granskning
Revisorerna har granskat regionens arbete för att förebygga, upptäcka och
beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden. Granskningen har inriktats
mot områdena riskanalys, policy och riktlinjer, utbildning av anställda, informationssystem samt uppföljning, rapportering och åtgärder. Granskningen omfattar verkställande organ med fördjupningar i enheter inom Division
Service, Division Närsjukvård och Division Länsteknik.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnderna delvis har tillskapat ändamålsenliga system för att förebygga, upptäcka
och beivra bluffakturor och liknade bedrägliga beteenden.
Med anledning av granskningens iakttagelser och bedömningar lämnade
revisorerna följande rekommendation:
 Regionstyrelse och nämnder säkerställer att riskanalyser på divisionsnivå inkluderar arbetet mot oegentligheter och andra typer av bedrägliga
beteenden
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Regionstyrelsen utvecklar kontroll, uppföljning och återrapportering
inom granskningsområdet. Exempelvis bör det i övergripande styrdokument klargöras hur uppföljning och rapportering ska vara utformad
 Regionstyrelsen säkerställer att planerade aktiviteter avseende utbildning
och information kopplats till fullmäktiges policy/riktlinjer för mutor och
andra typer av oegentligheter genomförs på avsett sätt.
Revisorernas bedömning baseras på följande:
Riskanalyser
Riskanalyser inom granskningsområdet sker delvis i tillräcklig omfattning.
 Det genomförs riskanalyser när det gäller arbete mot oegentligheter på
övergripande nivå men inte på divisionsnivå.
 Riskanalys kopplad till hantering av leverantörsfakturor genomförs.
Policys och riktlinjer
Regionens styrdokument inom området i stort är ändamålsenligt utformade
men hur uppföljning och rapportering av följsamheten till dessa ska ske bör
klargöras i dokumenten.
Utbildning av anställda
Utbildning inom granskningsområdet sker delvis i tillräcklig omfattning.
 Det sker återkommande utbildning av personal som utför olika kontroller av leverantörsfakturor.
 Anställda inom de granskade verksamheterna har fått viss information/utbildning vad gäller interna policys och riktlinjer gällande mutor,
korruption och andra typer av oegentligheter.
Informationssystem
Ändamålsenliga informationssystem finns delvis för att beivra oegentligheter
och bedrägliga beteenden.


Informationssystem används för att löpande genomföra kontroller av
oseriösa leverantörer.
 Informationssystem saknas kopplat till det regionövergrupande arbetet
mot mutor, korruption och andra typer av oegentligheter.
Uppföljning, rapportering och åtgärder
Revisorernas bedömning är att uppföljning och rapportering inom området
inte är tillräcklig.
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Regiondirektören rapporterar vidtagna och pågående åtgärder:
I den Riktlinje mot mutor, korruption och jäv som är på väg upp till beslut
klargörs hur uppföljning och rapportering av följsamheten av riktlinjen ska
ske. Utbildningsmaterial inom området mutor, korruption och jäv ska också
tas fram.
Regel för intern kontroll ska uppdateras med en beskrivning av nämndernas
ansvar för internkontroll samt att divisionerna årligen ska göra riskinventering och riskbedömning inom områdena lagar, riktlinjer, rapportering, verkställighet och etik och att divisionernas internkontrollplaner ska innehålla
kontrollmoment inom dessa områden. I regel för intern kontroll ska också
läggas till att styrelsen ska följa upp divisionernas egenkontrollarbete.
Som en del i pågående översyn av regionens verksamheter ingår att skapa en
tydligare roll/funktion för internrevision.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisionsrapport ”Regionens arbete för att förebygga, upptäcka och beivra
oegentligheter och bedrägliga beteenden”
Revisorernas skrivelse ”Regionens arbete för att förebygga, upptäcka och
beivra oegentligheter och bedrägliga beteenden”
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
Regionens revisorer
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§ 79

Överenskommelse om
samverkansregler för offentligt
finansierad hälso- och sjukvård,
läkemedels-, medicinteknisk och
laboratorieteknisk industri
Dnr 347-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen om samverkansregler
med undantag för reglerna om måltider, alkohol och sponsring. Här gäller
istället regionens regler och riktlinjer för mutor, korruption och jäv.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten anser att kompetensutveckling för sjukvårdspersonal är
viktigt och att läkemedelsindustri, medicinteknisk och laboratorieteknisk
industri kan bidra. Utbildning och annan form av samverkan med industrin
kan vara nödvändigt för att förbättra metoder och behandling samt säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. Det är dock väsentligt att sjukvårdens medarbetare och företagen upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service
AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech har tillsammans reviderat överenskommelsen om gemensamma samverkansregler för hur medarbetare och
chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera
med varandra. Regionen antar överenskommelsen med undantag för reglerna
om måltider, alkohol och sponsring. Regionens egna riktlinjer och regler
kring mutor, jäv samt sponsring har företräde framför överenskommelsens
regler inom dessa områden.

Ärendet
Samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskning och industri är vanligt
förekommande vid framtagande och utvärdering av nya metoder och behandlingar. Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler om vad
som gäller när hälso- och sjukvården ska samverka med representanter från
industrier och företag som verkar inom sammanslutningarna Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish Medtech och Swedish Labtech.
Regionerna och industriparterna samverkar med varandra inom flera områden, såsom fortbildning och information, stipendier, donationer, konsultationer och utvecklingsprojekt.
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och industri-parterna har den
första januari 2020 uppdaterat den gemensamma överenskommelsen om
samverkanregler. Utgångspunkten för de uppdaterade samverkansreglerna är
att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och
tillföra alla parter nytta. Samverkansreglerna består av två delar:


En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler
av långsiktig karaktär. Dessa utgör grunden för samverkan.
 En bilaga med specificerade samverkanssituationer som stöd för samverkan.
Sex grundprinciper gäller vid alla former av samverkan: Förtroendeprincipen
(vårdens oberoende får inte äventyras), Nyttoprincipen (verksamhets- och
patientens behov är styrande), Transparensprincipen (öppen redovisning av
samverkan), Proportionalitetsprincipen (båda parters insatser ska vara rimliga), Måttfullhetsprincipen (inte upplevas beteendepåverkande), Dokumentationsprincipen (underlag ska alltid bevaras i minst två år).
Nytt i överenskommelsen, för år 2020, är i korthet:


Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat. Gäller alla former av samverkan.
 Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med industrin får
industrin fortsatt erbjuda en måttfull måltid i anslutning till sammankomster. Nytt är att ”fri måltid kan, beroende på sammankomstens karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån”.
 Medarbetare som arbetar på konsultbasis åt företag ska vara transparant
med uppdraget och inkludera detta i aktuell jävsdeklaration
 Resor får, sedan tidigare, ej bekostas av industrin. Nytt är att stipendium
i form av resa eller deltagande i kongress inte får ges till hälso- och
sjukvårdens medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler
 Riskminimeringsinformation införs. Innebär information som innehavare
av marknadsföringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och
sjukvårdspersonal på grund av uppkommen säkerhetsignal om något är
fel på produkten och vårdgivaren behöver utföra en åtgärd kopplat kring
detta. Riskminimeringsinformation och marknadsföringsaktiviteter får
inte ske samtidigt.
I överenskommelsen framgår att medarbetare och chefer inom hälso- och
sjukvård och industri ska, förutom överenskommelsen och gällande lagstiftning, även följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat
för sin egen verksamhet.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
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Bilagor:
Överenskommelse om samverkansregler 2020 med markering av texter där
regionens riktlinjer och regler om mutor, jäv och sponsring har företräde
Bilaga Specifikation Samverkansregler 2020-01-01
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
Verksamhetsdirektör
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§ 80

Behandling av uppdragsberedningens
verksamhetsrapport 2019
Dnr 408-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:
1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2019.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs
och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2021.
Notering
Marianne Sandström (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen delar uppdragsberedningens slutsatser om vikten av påverkansarbete regionalt, nationellt och europeiskt. Som regionalt utvecklingsansvarig ska regionen skapa förutsättningar för länets näringsliv avseende
kompetensförsörjning, infrastruktur och påverkansfrågor. Styrelsen anser att
regionen arbetar medvetet med frågorna och kommer följa upp det fortsatta
arbetet till uppdragsberedningen.

Sammanfattning
Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer till regionstyrelsen som
basers på en analys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens näringsliv. Ärendet är regionstyrelsens svar på rapporten och den är entydigt
överens med beredningen.

Ärendet
Regionfullmäktige beslutade den 13 februari 2019 att tilldela uppdragsberedningen följande uppdrag:
Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens
näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och
internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare
och organisationer.
Uppdragsberedningen konstaterar i sin rapport att länets näringsliv ser behov
av påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå och ger
följande rekommendationer:
 Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens
betydelse för Sverige
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Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och
arbetskraft ska finnas i regionen
Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i syfte
att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exempelvis
gruvor, vindkraft och markanvändning
Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet och
en samordnad kommunikationsplan
Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för
en ökad förståelse för hållbart skogsbruk.

Regionstyrelsens beredning av uppdragsberedningens
verksamhetsrapport 2019
Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens
betydelse för Sverige
Uppdragbredningen ser ett behov av att fortsätta arbetet med att synliggöra
Norrbottens betydelse för Sverige och Europa. För att lyckas nå ut med en,
eller flera bilder av Norrbotten, krävs ett idogt arbete. Det handlar om att
formulera fakta om Norrbotten till ett tydligt budskap och identifiera målgrupp och kanaler. Regionen arbetar redan idag på flera sätt med fråga. Dels
genom Europaforum Norra Sverige, internationella nätverk/organisationer,
engagemanget i North Sweden European Office, nationella forum samt
medverkan på Almedalen, Arctic Frontiers och Arctic Talks.
Genom arbetet med Regional förnyelse tas rapporter och analyser fram som
beskriver Norrbottens betydelse för Sverige. Dessa används sedan som underlag för regionens arbete med påverkansfrågor, seminarier med nationell
och regional målgrupp. Att få flera att bära kunskapen är viktigt. Regionala
och lokala politiker, beslutsfattare i länet och tjänstepersoner får ta del av
rapporter och analyser och här kan regionen bidra med att formulera argument, förpacka budskap och tillhandahålla arenor/mötesplatser.
Region Norrbotten måste arbeta med att förtydliga för näringslivet om
det regionala utvecklingsansvaret och vilka ingångar det finns för samtal, stöd och påverkan med såväl politiker som tjänstemän
Som regionalt utvecklingsansvarig arbetar regionen med projekt- och företagsstöd och andra insatser för att utveckla näringslivet i Norrbotten. Här är
det viktigt med goda relationer med kommunerna och det lokala näringslivet.
Regionen besöker varje kommun och planerar att efter genomförda besök se
hur samverkan och insatser till kommunerna kan utvecklas för att stärka det
lokala näringslivet än mer.
Vad det gäller företagsstöd så är målet att varje kommun ska få besök två
gånger per år. Kommunernas näringslivsenheter/näringslivsbolag och företagarorganisationer är viktiga målgrupper då de känner det lokala näringslivet
bäst.
Uppdragsberedningen konstaterar även att det hos näringslivet finns ett behov av mer information om de stöd som finns att söka men också att det
finns behov av dialog med politiker från regionen. De efterfrågar mötesplat-
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ser för samtal med politiker med möjlighet att påverka Region Norrbottens
planer och strategier i syfte att tillsammans verka för ett ännu bättre Norrbotten. Under 2020 kommer ett så kallat näringslivsparlament att genomföras
tillsammans med Handelskammaren Norrbotten. Där kommer en specifik
fråga att diskuteras med olika företag och branscher. Näringslivsparlamentet
ska kompletteras med branschråd som är planerade till hösten 2020.
Under perioden 2017-2019 bokades 167 tillfällen i kommunerna i syfte att
informera och fånga upp företag som har möjlighet till att få investeringsstöd. Totalt träffades ca 763 företag på dessa möten, ca 519 kvinnor och 698
män. Stor andel av de företag som vi träffat söker stöd och kan få stöd. 40
mer allmänna informationsmöten har hållits på begäran av kommunerna.
Förutom direktkontakt med företagen förs dialoger med andra organisationer
i syfta att genomföra erfarenhetsutbyten med bl. a Norrbottens handelskammare, Norrlandsfonden, Länsstyrelsen, banker, kontrollanter, Expandera,
landsbygdsbutiker, Swedish Proving Ground Association (SPGA), Skatteverket, Exportsamverkan norr, Finansinvest, Företagarna Kiruna, Boden
Business Park, Swedish Lapland, Hushållningssällskapet, ALMI (även info
lätt svenska), Energikontor norr, Nära mat, Arctic Business Incubator (ABI),
OECD, Sametinget, P4 Norrbotten, Eldrimner.
Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och
arbetskraft ska finnas i regionen
Uppdragsberedningen konstaterar att regionen behöver jobba med att säkerställa kompetensförsörjningen i länet avseende bristyrken och arbetskraft.
Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen uppdrag att jobba med regional kompetensförsörjning. Det sker bland annat genom ett regionalt kompetensförsörjningsråd, en handlingsplan och flera konkreta insatser.
Näringslivet och offentlig sektor har stora behov av att rekrytera men har
svårigheter med att hitta rätt kompetens. Det handlar om att både åtgärda den
akuta bristen av arbetskraft här och nu men också säkerställa att det sker en
omställning så vi står rustade inför framtida krav på kompetens till följd av
ökad digitalisering och automatisering.
Under 2019 har en utökad och utvecklad samverkan mellan kommunernas
vuxenutbildningar kommit till stånd med anledning av det förberedande
arbete vi gjort från Region Norrbottens sida. Regionala kompetensförsörjningsrådet (vägledande forum för regionalt kompetensförsörjningsarbete,
sammankallas av regionen, träffas ca 4 ggr/år) har tillsammans med Regionen tagit fram ett förslag om en organisatorisk förändring av det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Förändringen kommer att innebära en indelning av länet i delregionala noder med en sammanhållande regional styrgrupp. Samtal förs just nu med två potentiella noder vilket lett till att samverkan mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheterna är under
utveckling.
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Under året har även ett förslag om en gemensam webb för länets yrkesutbildningar vuxit fram och utmynnat i en plan för genomförande under 2020.
Syftet är en ökad gemensam marknadsföring och informationsspridning.
Detta går väl i linje med tanken bakom den nya organiseringen, nämligen att
kommunerna samverkar, hjälps åt och ser sig som en enhet.
Samverkan och kapaciteten på Yh-området i Norrbotten har stärkts genom
de utvecklingsprojekt som Region Norrbotten bedriver. Norrbotten är nu
bättre rustade för de kompetensförsörjningsbehov som arbetsgivare ger uttryck för. De utvecklingssatsningar som initierats av Region Norrbotten har
varit givande både för enskilda aktörer och för länets kompetensförsörjning
som helhet.
Samverkan med studie- och yrkesvägledare har stärkts under året genom en
utökad samverkan med länets SYV-nätverk och två genomförda aktiviteter:
en multibranscharena och en konferens med fokus på jämställdhet och studieval. Utöver multibranscharenan har en industridialog genomförts i samverkan med IUC Norr med inbjudna från framförallt arbetsgivare och utbildningsaktörer men även andra organisationer. Tanken är att fortsätta hålla
kontinuerliga branschdialoger för att stärka vårt arbete för branscher och
arbetsgivare och vår förankring i arbetslivets behov. Dialogerna bidrar även
till att förbättra samverkan mellan utbildningsanordnare och branscher. Utöver denna branschsamverkan samarbetar vi även med Teknikcollege och
Vård- och omsorgscollege på olika sätt.
Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i
syfte att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exempelvis gruvor, vindkraft och markanvändning
Uppdragsberedningen konstaterar att ett viktigt påverkansområde nationellt
är tillståndsprocesserna.
Region Norrbotten samarbetar internationellt inom frågor som är strategiskt
viktiga för Norrbotten – vilket betyder att det ska finnas koppling till den
regionala utvecklingsstrategin. Under 2019 fastslog Regionstyrelsen och
Nämnden för regional utveckling 11 nationella och internationella påverkansfrågor. En påverkansfråga är: Tydlig och förutsägbar juridisk tillståndsprocess om mineralprospektering. Bedömningen är att vare sig aktörerna
som berörs är för eller mot att tillstånds beviljas så skapar den långa handläggningstiden en osäkerhet om framtiden för aktörerna. Detta medför att
samtliga inblandade svävar i en lång ovisshet om vad som är möjligt att göra
i det aktuella området vilket i sin tur hämmar Norrbottens utveckling.
Rent konkret så arbetar Region Norrbotten med frågan genom att uppdra
OECD som en del av en analys om gruvregioner i världen, göra en fallstudie
i Norrbotten och Västerbotten. Syftet är att stärka världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri genom att uppmuntra dem till
att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin
och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier.
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Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet
och en samordnad kommunikationsplan
Uppdragsberedningen konstaterar att regionen behöver arbeta med att skapa
förutsättningar för en god infrastruktur i hela länet. Norrbotniabanan är en
prioriterade satsning sedan många år tillbaka. Planerings- och byggprocesserna är långa och komplexa. För att skynda på processen ingår Region
Norrbotten i Norrbotniabanegruppen som undanröjer regionala och lokala
hinder för banans förverkligande och framför tydliga budskap till regeringen
om att banan behövs redan idag.
Region Norrbotten arbetar också med frågan om ett dubbelspår på Malmbanan samt möjligheten till öst-västliga transporter till Finland och vidare österut. Inför år 2021 planeras för ny persontågtrafik på sträckan Luleå- Haparanda. Region Norrbotten för även dialog med Finland om en anslutning till
Uleåborg.
Transportinfrastrukturen är en samhällsutmaning där regionen har en viktig
roll för ett hållbart resande och en ökad tillgänglighet. En god infrastruktur
och bra transporter och är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och
kompetensförsörjning samt människors möjligheter att resa till arbete, utbildning, service och rekreation.
Region Norrbotten prioriterar infratukturens betydelse för besöksnäringen
som en nationell påverkansfråga, då det är omöjligt idag med de resurser
som finns tillgängliga, att möta upp alla behov.
Vägsystemets standard har en avgörande betydelse för näringslivets transporter där brister leder till högre transportkostnader och konkurrensnackdelar. Längre och tyngre fordon innebär att större mängd gods kan transporteras till en lägre bränsleförbrukning och därmed minskat koldioxidutsläpp.
Sedan 1 juli 2018 finns ett utpekat vägnät som tillåter tyngre fordon (bärighetsklassen BK4) och som successivt ska utökas med fler vägar.
Region Norrbotten ser det fortsatt som angeläget att påskynda en utökning
av BK4 vägnätet för att så snabbt som möjligt erhålla de tydliga vinster detta
innebär och gärna i en kombination med utökning av fordonslängden upp till
34 meter. Det är viktigt för ett län som Norrbotten som utgör 25 procent av
landets yta med en begränsad tillgång till järnvägar och ett näringsliv som i
hög grad är transportberoende.
Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för
en ökad förståelse för hållbart skogsbruk.
Uppdragberedningen konstaterar att regionen behöver jobbar med att öka
förståelsen för hållbart skogsbruk i EU.
Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten och skogsstyrelsen har nyligen spridit en remissutgåva av Regionalt skogsprogram för
Norrbotten där ett fokusområde föreslås vara: Skogen ska inkluderas som en
profilfråga i svenskt internationellt samarbete.
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Norra Sverige har mycket skog och en lång tradition av att bruka skogen. Vi
har ett näringsliv och en ekonomi som är beroende av att skogen brukas. I
många av Europas länder ser det annorlunda ut. Där är stora sammanhängande skogsmarker ovanliga och de ses ofta som något som behöver skyddas
från mänsklig påverkan. Det här innebär att ett aktivt norrländskt skogsbruk
behöver värnas i ett europeiskt policysammanhang.
Tillsammans med de andra länen i norra Sverige är Norrbotten idag långt
framme när det gäller forskning, innovation och produktion av högförädlade
produkter från skogen. Detta kunnande och dessa produkter behöver lyftas
fram på en internationell marknad. Regionen har också alla förutsättningar
att positionera sig som ett globalt nav inom detta dessa områden, vilket med
fördel kan göras i samverkan med övriga norrlandslän och Finland.
Klimatförändringar medför att användningen av fossil energi globalt måste
minska till förmån för andra energislag i det sammanhanget är biobaserad
energi en viktig del. Det finns därmed ett behov av att vidareutveckla ett
hållbart och högproducerande skogsbruk som levererar klimatneutrala produkter. Skogsbruksmetoder behöver anpassas så att ett tillräckligt jämnt och
lönsamt virkesflöde samt skogens övriga samhällsvärden upprätthålls.
Även i Sverige är klimatförändringar en stor fråga. Detta har lett till ambitiösa, nationella mål om omställning till bioekonomi och ett fossilfritt samhälle. I det sedan länge etablerade samarbetet inom Barentsregionen är frågor kring brukande och bevarande av skogen ett viktigt samarbetsområde där
representanter från hela regionen utbyter kunskap och erfarenheter.
Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som uppdragsberedningen uppmärksammat på en återföringsdag 2021
för fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och
frågeställningar:
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Redovisa hur regionen har jobbar med att förmedla en korrekt bild av
Norrbottens betydelse för Sverige.
Redovisa hur regionen har arbetat med att skapa dialog och mötesplatser
för näringslivet och regionen.
Redovisa det regionala kompetensförsörjningsarbetet har utvecklats och
vilka insatser som genomförts för att stötta näringslivets behov av kompetens och arbetskraft.
Redovisa påverkansarbetet avseende tydlig och förutsägbar juridisk tillståndsprocess om mineralprospektering och hur frågan han utvecklats.
Redovisa genomförda insatser för att utveckla infrastrukturen i hela länet
till gagn för näringslivets utveckling.
Redovisa insatser som gjorts för att öka EU:s förståelse för hållbart
skogsbruk.
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 81

Revidering av regionfullmäktiges
arbetsordning
Dnr 329-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa regionfullmäktiges
arbetsordning.
Reservationer
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och sverigedemokraternas ledamöter
reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19/20 § 127 att fastställa regionfullmäktiges arbetsordning.
De reglementen som reglerar olika organ inom regionen är föremål för kontinuerlig översyn. I samband med denna översyn föreslås regionfullmäktiges
arbetsordning revideras enligt bilaga.
Ändringarna består i de tider som reglerar inlämnande av interpellationer
och frågor. För att möjliggöra en mer kvalitetssäkrad hantering föreslås att
interpellationer senast får inlämnas tio arbetsdagar (i tidigare arbetsordning
tio dagar) och frågor senast tre arbetsdagar (i tidigare arbetsordning tre dagar) innan sammanträdet.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S) föreslår avslå det liggande förslaget.
Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) stödjer Anders Öbergs
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Anders Öbergs förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Omröstning begärs och genomförs, där en ja-röst innebär bifalla det liggande
förslaget och en nej-röst innebär bifalla Anders Öbergs förslag. Efter genomförd rösträkning konstaterar ordföranden att 7 ja-röster och 7 nej-röster avgetts och att regionstyrelsen, genom ordförandens utslagsröst, beslutat bifalla
det liggande förslaget.
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ersätter

Kenneth Backgård (SJVP)
Linda Frohm (M)
Dan Ankarholm (SJVP)
Sten Nylén (SJVP)
Jonny Åström (SJVP)
Lennart Ojanlatva (SJVP)
Henrik Wikström (M)
Nils-Olov Lindfors (C)
Glenn Berggård (V)
Anders Öberg (S)
Elisabeth Lindberg (S)
Thor Viklund (S)
Jan Sydberg (S)
Camilla Mattila (S)
Marianne Sandström (SD)

Ja

Nej

Avstår

Frånv

J
F
Doris Messner (SJVP)

Johannes Sundelin (S)
Ann-Sofie Isaksson (S)
Lennart Åström (S)

J
J
J
J
J
J
N
N
N
N
N
N
N

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Förslag till regionfullmäktiges arbetsordning april 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Avdelningsdirektörer
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§ 82

Val av ombud och ersättare till
Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolags årsstämma 2020
Dnr 523-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse följande två fullmäktige till ordinarie årsstämma i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags årsstämma 2020:



Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande
Tarja Lepola, ekonomi- och planeringsdirektör

Ärendet
Region Norrbotten har att utse två ägarrepresentanter (fullmäktige) till årsstämman 2020 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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