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§ 83

Val av protokolljusterare
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse ledamoten Glenn Berggård (V) att jämte ordföranden justera protokollet.
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§ 84

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.
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§ 85

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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§ 86

Meddelanden till regionstyrelsen 202006-09
Dnr 764-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet
Följande meddelanden redovisas:

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-76, 2.0

Avsändare
Anders Öberg (S)

Ämne
Initiativärende 7-2020 om personalförändringar

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesprotokoll 202004-28

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesprotokoll 202006-02

Internationella beredningen

Sammanträdesprotokoll 202004-30

Internationella beredningen

Sammanträdesprotokoll 202005-26

Regionens revisorer

Revisionsrapport Ordnat införande av läkemedel

Regionens revisorer

Revisionsrapport Produktionsoch kapacitetsplanering i hälsooch sjukvården

Socialdepartementet

Remiss Välfärdsteknik i äldreomsorgens betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Socialdepartementet

Remiss God och nära vård – en
reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem

Socialdepartementet

Remiss Strukturförändring och
investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet
NKS
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Finansdepartementet

Remiss Starkare kommuner –
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Finansdepartementet

Remiss Ny associationsrätt för
sparbanker (besvaras ej)

Finansdepartementet

Remiss Omställningsstöd till
företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset (besvaras ej)

Finansdepartementet

Remiss En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Bilagor:
Initiativärende 7-2020 om personalförändringar
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-04-28
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02
Internationella beredningens protokoll 2020-04-30
Internationella beredningens protokoll 2020-05-26
Revisionsrapport Ordnat införande av läkemedel
Revisionsskrivelse Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
Missiv Remiss Välfärdsteknik i äldreomsorgens betänkande Framtidens
teknik i omsorgens tjänst
Missiv Remiss God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem
Missiv Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården –
lärdomar från exemplet NKS
Missiv Remiss Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Missiv Remiss Ny associationsrätt för sparbanker
Missiv Remiss Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på
grund av coronaviruset
Missiv Remiss En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
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§ 87

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2020-06-09
Dnr 733-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Regiondirektören
 Beslut om ekonomiskt stöd om 18 000 kr till Konstföreningen Fenix, dnr
671-2020
HR-direktören
 Beslut om avskedande 2020-05-11
Ekonomi- och planeringsdirektör
 Beslut om mottagande av donation till Piteå sjukhus, dnr 696-2020
Divisionschefer
 Återrapportering av investeringsbeslut 2019, dnr 443-2020
Divisionschefer Närsjukvård
 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, ambulansrapporter v. 14-18 2020, dnr 1-2020
Regionarkivarien
 Gallring av vårdvalsblanketter, dnr 699-2020
Verksamhetschefen för upphandling
 Upphandlingsbeslut 2020-04-07 – 2020-05-14
Bilagor:
Ansökan om ekonomiskt stöd till Konstföreningen Fenix
Beslut om ekonomiskt stöd till Konstföreningen Fenix
Beslut om mottagande av donation till Piteå sjukhus
Förteckning över divisionschefers investeringsbeslut 2019
Upphandlingsbeslut 2020-04-07 – 2020-05-14
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§ 88

Återrapportering av regionstyrelsens
uppdrag till regiondirektören
Dnr 765-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna vidtagna och pågående åtgärder enligt
förteckning över regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören.

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 2020-06-09
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§ 89

Regiondirektörens rapport
Dnr 119-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regiondirektörens rapport enligt bilaga.
Bilagor:
Regiondirektörens rapport 9 juni 2020
Ekonomirapport april 2020
Produktion och tillgänglighet maj 2020
Personalrapport april 2020
Hälsocentralernas resultat april 2020
Delårsrapport april, division Närsjukvård Luleå-Boden
Delårsrapport april, division Närsjukvård Övriga länet
Delårsrapport april, division Länssjukvård
Delårsrapport april, division Folktandvård
Delårsrapport april, division Service
Delårsrapport april, division Länsteknik
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§ 90

Delårsrapport Region Norrbotten, april
2020
Dnr 756-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per april 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
Coronapandemin påverkar regionens verksamheter vilket tydligt framgår i
måluppfyllelsen av de strategiska målen. Regionstyrelsen vill uppmärksamma det oerhört viktiga arbete som verksamheterna utför under pågående
pandemi. Det är positivt att regionen, trots rådande omständigheter, bedöms
uppnå det finansiella målet på årsbasis och att arbetet med att uppnå de strategiska målen pågår.

Sammanfattning
Coronapandemin som pågår påverkar regionen och dess verksamheter på
många sätt. Skatteintäkterna minskar 2019, 2020 och åren framöver och
staten har beslutat om ökade generella statsbidrag för 2020 och även för
2021. Staten har under maj aviserat om ytterligare ökade bidrag. Under våren har omprioritering gjorts av bedriven vård och annan verksamhet vilket
leder till undanträngd vård och även nya vårdbehov som regionen behöver
hantera i år och åren framöver. Det pågående omställningsarbetet ute i vården har till stora delar pausats. Kostnader och förlorade intäkter till och med
april till följd av covid-19 är 105 mnkr. Samtidigt har kostnader minskat på
andra områden på grund av kraftig neddragning av operations- och mottagningsverksamhet.
De strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helåret. Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås ej för perioden men prognostiseras uppnås för helåret. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten
har en delvis god ekonomisk hushållning.
Verksamhetens resultat per april är 37 mnkr. Nettokostnaderna är på samma
nivå som i april 2019 vilket betyder att nettokostnadsutvecklingen är 0 procent. Skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 2,6 procent. Periodens
resultat är negativt med 312 mnkr vilket förklaras av att pensionsportföljen
minskat i värde med 317 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i
samband med coronapandemin.
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Årsprognosen för verksamhetens resultat är 282 mnkr vilket 33 mnkr sämre
än budget. Prognosen för årets resultat är negativt med 128 mnkr och förklaras till stor del av värdenedgången av pensionsportföljen.

Ärendet
Ekonomiskt delårsresultat per april
Region Norrbotten redovisar ett resultat för verksamheten per april på 37
mnkr vilket är 6 mnkr sämre än budget men 75 mnkr bättre än föregående år.
Nettokostnaderna är på samma nivå som i april 2019 vilket betyder att nettokostnadsutvecklingen är 0 procent. Skatter, statsbidrag och utjämning ökade
med 2,6 procent. Periodens nettokostnader är 67 mnkr lägre än budget.
Periodens resultat är negativt med 312 mnkr vilket är 395 mnkr sämre än
budget och förklaras av att pensionsportföljen minskat i värde med 317 mnkr
sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapandemin.
Balanskravsresultatet i relation till skatter, statsbidrag och utjämning är 0,2
procent vilket innebär att regionen inte når det finansiella målet på en (1)
procent för perioden.
Verksamheterna (divisionerna och regiongemensamt) redovisar ett positivt
periodresultat med 15 mnkr vilket är 42 mnkr bättre än budget och 118 mnkr
bättre än föregående år. Alla divisioner förutom folktandvården förbättrar
sina resultat. Regiongemensamma verksamheter redovisar en positiv avvikelse mot budget med 88 mnkr.
Finansförvaltningen visar ett resultat som är 50 mnkr sämre än budget vilket
förklaras av lägre skatteintäkter till följd av kraftigt försämrad skatteunderlagsprognos till följd av samhällsekonomins utveckling.
De ekonomiska effekterna av påbörjat omställningsarbete beräknas till cirka
70 mnkr t.o.m. mars månad. Att skilja ut de ekonomiska effekterna av omställningsarbetet i april månad visar sig vara svårt.
Ekonomisk årsprognos
Prognoserna för framför allt hälso-och sjukvårdsdivisionerna är till väsentlig
del påverkad av covid-19-verksamhetens omfattning och hur länge den förväntas pågå. Prognoserna baseras på gjorda antaganden om att covid-19verksamheten avtar under sommaren, Om en andra covid-19-våg uppstår
under hösten är risken stor att prognoserna inte kan hållas. I regionens prognos är inte medräknat regeringens i maj aviserade extra 3 miljarder samt
kompensation för minskade skatteintäkter avseende 2019, som tillsammans
bedöms innebära 127 mnkr för regionen. Kompensation för merkostnader i
hälso- och sjukvården på grund av covid-19 är inte medräknade och inte
heller Norrbottens andel av kompensation till kollektivtrafiken för minskade
biljettintäkter som utbetalas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
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Prognosen för verksamhetens resultat är 282 mnkr vilket är 33 mnkr sämre
än budget och 72 mnkr bättre än föregående år. Nettokostnaderna för helåret
beräknas bli 2,7 procent jämfört med budgeterade 3,3 procent vilket är 50
mnkr bättre än budget. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning bedöms öka
med 3,5 procent jämfört med budgeterade 4,5 procent.
Årsprognosen för årets resultat pekar på -128 mnkr vilket huvudsakligen
förklaras av värdenedgången på pensionsportföljen. I prognosen bedöms
pensionsportföljens marknadsvärde ligga på samma nivå som vid utgången
av april månad.
Verksamheternas (divisionerna och regiongemensamt) årsprognoser pekar
på ett överskott på 15 mnkr. Division Service och Division Länsteknik prognosticeras uppnå ett bättre resultat än budget. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott men närsjukvården bedöms förbättra resultaten jämfört med 2019. Länssjukvården prognostiserar ett resultat i nivå med
föregående år. Folktandvården har negativt resultat till följd av brist på tandläkare och uteblivna intäkter på grund av covid-19. Årsprognosen för regiongemensamma verksamheter visar ett resultat på 245 mnkr. Årsprognosen
för finansförvaltningen är 52 mnkr sämre än budget till följd av lägre skatteintäkter.
Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges
strategiska mål
Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått
inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även
aktiviteter och andra faktorer påverkar.
God ekonomisk hushållning
Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett
(1) av de 20 strategiska målen helt har uppnåtts, 18 har delvis uppnåtts medan ett (1) av de strategiska målen under verksamhetsperspektivet inte har
nått upp till målsättningen. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning. Det finansiella
resultatmålet, att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning, uppnås inte för perioden men prognostiseras
uppnås för helår 2020.
Samhälle
Hållbart nyttjande av resurser
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Möjligheten att utveckla tillväxtarbetet utifrån aspekterna sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter är en sådan. Norrbotten erbjuder bra förutsättningar för
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världsledande test- och teknikomställningar inom branscher som stål, rymd,
transport, gruv, energi, skog, kemi och batteri.
Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
På grund av pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen är det svårt
att idag göra bedömningen hur målet kommer utvecklas. Norrbotten har de
senaste åren haft en stark utveckling avseende investering och breddning av
näringslivet med en växande besöksnäring. Den kraftiga inbromsningen av
främst besöksnäringen visar att Norrbotten är ett län beroende av internationella besökare och partners. Även basindustrin och dess underleverantörer
påverkas. Åtgärder är vidtagna för att mildra effekterna. Arbetet med en
överenskommelse med civilsamhället fortlöper och är än mer aktuell i och
med rådande läge.
God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning.
Länsungdomsråden har påbörjat ett arbete med att öka antalet deltagare,
stärka nätverket och öka fokus på kulturfrågor och engagemanget för aktiviteter av och för unga. Arbetet med att utveckla samverkan mellan aktörer
inom kompetensförsörjningen har fortgått och resulterat i olika satsningar
som utveckling av lärcentra och valideringsmodeller med länets kommuner
och utbildningsaktörer. Fokus på utbildningsmöjligheter kommer öka i följden av ökad arbetslöshet och varsel.
Aktiviteter relaterade till samverkan med kommuner kring förbättrade levnadsvanor har skjutits upp till hösten eller har hittat nya vägar. Region Norrbotten och Folkhälsocentrum har skickat ut en ”Hälsoguide” till hushållen i
Norrbotten med råd och tips kring bland annat kost, sömn och fysisk aktivitet i pandemitider för riskgrupper.
Tydligt regionalt ledarskap
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Effekterna av pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller
skjutits på framtiden. Därmed har det varit svårare att arrangera seminarier
och möten där frågorna var tänkta att diskuteras. I de frågor där det finns en
tydlig pågående beslutsprocess som Strandskyddsutredningen har det trots
ändrade förutsättningar varit möjligt att bidra med kunskap om länets förutsättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas
allt mer och det blir ett lärande. Då det inte är möjligt att arrangera större
sammankomster behöver nya arbetssätt för påverkan utvecklas.
Medborgare
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Goda kommunikationer
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
En rad positiva händelser har skett under perioden som skapar förutsättningar för infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och har
inte påverkats av krisen. Tillgängligheten till digitalinfrastruktur har en svag
utveckling då Norrbotten ligger långt ifrån sitt mål för andel hushåll som
ansluter sig till bredband. Det påverkar i sin tur utbyggnaden av bredband.
Tillgängligheten avseende flyg till och från Norrbotten har försämrats under
krisen. Flygbolagen har ekonomiska utmaningar samtidigt som det utifrån ett
samhällsperspektiv finns behov. Kollektivtrafiken påverkas negativt av färre
resenärer och antalet tågturer reduceras.
Ett rikt och brett kulturliv
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet, men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning.
Pandemin har påverkar tillgången till kultur i Norrbotten då publika kulturverksamheter pausats. Aktiviteter har ställts in eller flyttas fram. Delar av
kulturlivet har flyttat ut på nätet vilket innebär att kulturen kan nå ny publik
och blivit tillgängliga för fler. Även kommunerna påverkas av krisen och
därmed deras mottagarkapacitet. Kommunernas behov har kartlagts så att
rätt åtgärder har utformats.
Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa
Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått. På grund av den
pågående covid-19 pandemin är bedömningen att målet blir svårt att uppnå
på helårsbasis.
Från och med i år erbjuds inte längre hälsosamtal till 30-åringar. Andelen
inbjudna och andelen genomförda hälsosamtal förväntas få svårt att nå upp
till årets målnivå då coronapandemin påverkar och försvårar hälsocentralernas möjligheter att genomföra hälsosamtal men digitala arbetssätt prövas.
Arbetet med en analysrapport kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i de fyra nordligaste länen har påbörjats.
En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor och män
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Målet bedöms inte kunna nås i sin helhet under året, främst med hänsyn till
de stora utmaningar som coronapandemin medför avseende vårdens tillgänglighet.
Andelen oplanerade återinskrivningar är relativt oförändrad sedan föregående år och uppnår inte målet. Andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus har ökat vilket främst är relaterat till en minskning av antalet vårdtillfällen under coronapandemin. Dock har antalet dagar då utskrivningsklara
patienter är kvar på sjukhus fortsatt att minska. Andelen patienter inom pal-
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liativ vård som har en dokumenterad behandlingsstrategi uppnår årets mål.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvården har under första tertialet påverkats av de omfattande åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin.
Väntetiderna till läkarbesök och åtgärd inom specialiserad vård är längre än
föregående år. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har dock väntetiderna
minskat. Även för medicinsk bedömning inom tre dagar är resultatet bättre
än föregående år. Telefontillgängligheten för hälsocentralerna har försämrats, dock har lanseringen av regionens digitala vårdchatt, Digitalen, bidragit
till en förbättrad tillgänglighet vid första kontakt med vården. Även Folktandvårdens verksamhet har en omfattande påverkan av coronapandemin och
når inte målet om andelen patienter som färdigbehandlas vid ett besök.
Verksamhet
Nära vård på nya sätt
Den samlade bedömningen är att målet uppnåtts under perioden och kommer
att uppnås på helåret.
Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen. Under första
tertialet har vi sett en stor ökning av användningen av digitala tjänster i
Norrbotten. Antalet inloggningar på 1177.se har ökat med 50 procent jämfört
med i fjol. Dessutom utförs nästan dubbelt så många vårdbesök digitalt, via
antingen video eller telefon.
I februari lanserades Digitalen som är regionens nya digitala chatt för vårdärenden. Tjänsten har tagits emot mycket väl och hittills har 3 200 ärenden
hanterats av sjuksköterskor och läkare. Snittbetyget från patienterna ligger
hittills på hela 4,8 på en femgradig skala. Även nya arbetssätt har snabbt
etablerats i vårdverksamheten som en följd av anpassning till en ny verklighet på grund av coronapandemin.
En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet
oavsett leverantör
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Fortsatta förbättringar förväntas under året men målet bedöms inte nås i sin
helhet under 2020.
Andelen vårdskador har minskat och uppnår nu målet för året. Tillämpningen av läkemedelsberättelser för patienter 75 år eller äldre är nära målet för
både män och kvinnor. Andelen läkemedelsgenomgångar kräver större förbättringar för att nå målet. Ledtiderna för vårdförlopp inom cancervården har
förbättrats jämfört med samma tid föregående år men når inte årets mål.
Förskrivning av antibiotika fortsätter att minska och behöver begränsas ytterligare. Andelen patienter i riskgrupper som har fått fråga om levnadsvanor
uppnår delvis målen inom tre av fyra sjukdomsområden.
Arbetet med att etablera arbetssätt och beslutsordning för ärenden som härrör till kunskapsstyrning fortskrider. Arbetet med att integrera jämställdhetsperspektiv i ordinarie verksamhet pågår samt ett säkerställande av att kvalitetssäkrade beslut utifrån jämställdhet kan tas.
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Nöjda och delaktiga patienter och invånare
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet inte är uppnått. Målet
bedöms inte kunna nås i sin helhet under året med hänsyn till de omständigheter som coronapandemin medför för verksamheten.
Andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit vid upprättandet av planen har minskat något. Antalet ärenden till patientnämnden
inom kategorin kommunikation har minskat jämfört med föregående år, men
ökat jämfört med 2018. Inga medborgarkaféer har arrangerats under första
tertialet till följd av coronapandemin.
En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Utvecklingsarbetet har till stora delar pausats på grund av den pågående
covid-19 pandemin. Dock löper arbetet enligt handlingsplanen för digitaliseringsstrategin på enligt plan med några få undantag. Digitaliseringen har
blivit ännu viktigare på grund av pandemin då många möten och ärenden nu
behöver hanteras på distans.
Regionala utvecklingsnämndens initiativ att besöka kommunerna och ta del
av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna
utforma regionens erbjudanden till kommunerna. Det har varit viktigt under
pandemin då effekterna på kulturliv, näringsliv och kommunikationer till
och från länet inneburit täta dialoger med kommunerna på både politisk och
tjänstepersonnivå och åtgärder utformats. Under perioden har två centrala
samråd genomförts och insatser ska göras för att utveckla dem ytterligare.
Medarbetare
Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att
regionen ska nå målet i sin helhet. Coronapandemin har under perioden haft
stor påverkan på regionens verksamheter och resulterat i omfattande omprioriteringar och verksamhetsförändringar. Arbetet med omställningen inom
regionen har till viss del pausats och trenden med minskat antal anställda och
minskad extratid har brutits under periodens senare hälft. Beroende på omfattningen av pandemin framöver förväntas dessa effekter att kvarstå helt
eller delvis eller öka. Regionens attraktivitet som arbetsgivare har stärkts
genom ett väl genomfört förändringsarbete samt intensiva informations- och
kommunikationsinsatser som resulterat i positiv uppmärksamhet i media, hos
medborgare och internt inom regionen.
Tydlig ledning och styrning
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt.
Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.
Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att
regionen ska nå målet i sin helhet. Även om utbildningar inte kunnat genom-
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föras har regionen, genom pandemins påverkan på verksamheterna och hanteringen av det akuta läget, tvingats tydliggöra ledning och styrning inom ett
flertal områden. Chefer har tagit stort ansvar i förändringsarbetet. Arbetet
med att tydliggöra personalpolitik och stötta cheferna i arbetsgivarrollen
kommer att fortsätta och stärkas.
Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt.
Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.
Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att
regionen ska nå målet i sin helhet. Samtliga medarbetare och chefer har på
olika sätt blivit engagerade i förändringsarbetet i och med covid-19. Erfarenheterna från det intensiva och omvälvande arbetet förväntas stärka organisationen. Regionen, dess medarbetare och chefer har fått mycket uppmärksamhet och uppskattning i media, från medborgare och internt, vilket ger kraft
och motivation att fortsätta det goda arbetet. Förväntan är att chefers och
medarbetares ökade erfarenhet av förändringsarbete kommer gagna regionens fortsatta hantering av pandemin och omställningsarbetet.
Skapa incitament för innovation och nyskapande inom verksamheterna
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt.
Det fortsatta arbetet med att förbättra de metoder som används i utvecklingsprocessen har till stora delar pausats och seminarieserien ”Genomförandekraft” har ställts in på grund av den pågående coronapandemin. Även stora
delar av forskningsaktiviteterna har skjutits på framtiden.
Även om arbetet med utvecklingsprocessen kommer att kunna återupptas
under senare delen av året är bedömningen att detta mål inte kommer att
uppnås i sin helhet för 2020.
Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Den samlade bedömningen är att målet - god ekonomisk hushållning - delvis
har uppnåtts per april och bedöms även delvis uppnås på årsbasis.
Framgångsfaktorn för att ha en god ekonomisk hushållning är att verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Regionen mäter måluppfyllelsen bland annat med hjälp av tre styrmått; finansiellt resultatmål, verksamheternas ekonomi ska vara i balans med budget, regionens pensionsportfölj ska uppnå en konsolideringsgrad om 64 procent.
Det finansiella resultatmålet är att uppnå balanskravsresultat som är 1 procent av skatter, bidrag och utjämning. Per april är balansravsresultatet 0,2
procent och målet uppnås inte. Förklaringen är kraftig minskning av skatteintäkterna till följd av pandemins effekter på samhällsekonomin. De ökade
generella statsbidragen kompenserar inte fullt ut de tappade skatteintäkterna.
Enligt årsprognosen bedöms det finansiella målet dock uppnås.
Verksamheterna har sammantaget en ekonomi i balans per april och enligt
prognos även på årsbasis. Hälso-och sjukvårdsdivisionerna prognostiseras
dock fortsatt stora underskott för året, delvis hänförligt till att omställnings-
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arbetet pausas under covid-19- verksamhet.
Den kraftiga turbulensen på finansmarknaderna under mars månad medförde
att regionen minskade aktieandelen i pensionsportföljen för att skydda värdet
på portföljen, som inte får understiga 85 procent av det högsta värdet som
portföljen har haft de senaste 24 månaderna. När finansmarknaderna stabiliserats kommer aktieandelen att successivt viktas upp för att öka avkastningen och därigenom öka konsolideringsgraden, men målet 64 procent bedöms
inte kunna uppnås under 2020.
Ökade intäkter
Den samlade bedömningen är att målet- ökade intäkter- delvis har uppnåtts
per april. Med anledning av rådande omständigheter med covid-19verksamhet beräknas intäkterna dock minska kraftigt under året och således
är bedömningen att målet inte uppnås för helåret.
Regionens arbete med olika påverkansfrågor och arbete med att mobilisera
externt utvecklingskapital pågår.
Under året har en översyn gjorts av patient- och egenavgifterna och regionfullmäktige har fattat beslut om nya avgifter att gälla fr o m 1 april 2020.
Kraftigt minskad verksamhet till följd av covid-19-verksamhet innebär dock
minskade patientintäkter första tertialen och enligt prognos även under andra
tertialen.
Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter
Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppnåtts för första tertialen. Det är svårt att göra bedömning av hur målet kommer att uppnås för
helåret. Orsaken är coronapandemins effekter på vårdens kostnader och produktivitet.
Regionen har högre kostnader för att bedriva hälso-och sjukvård än jämförbara sjukhus i riket. Målet för 2020 är att minska skillnaderna och att öka
produktiviteten.
Under flera år har produktiviteten minskat i somatisk vård och i psykiatrisk
vård då antalet producerade DRG-poäng har minskat medan kostnaderna har
ökat. Under 2019 började arbetet med processer och flöden i hälso- och
sjukvården att ge ekonomisk effekt och produktiviteten förbättrades på samtliga sjukhus i regionen. Ökningen av kostnader har avtagit sedan hösten
2019 och har fortsatt att minska under 2020. Under januari och februari har
produktiviteten fortsatt att öka på sjukhusens avdelningar och på operationsavdelningarna. Målet ökad produktivitet nås således för årets två första månader. I mitten av mars började omställningen av verksamheten till att bedriva covid-19-verksamhet och sedan dess har stor del av den planerade vårdverksamheten varit kraftigt reducerad. Effekterna på produktivitet för helår
2020 är svåra att bedöma.
Läkemedelskostnader/invånare fortsätter att minska och uppnår målet per
april. Bedömningen är även att målet nås för helåret.
Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent
Bedömningen är att målet delvis är uppnått. Årsprognosen är svår att bedöma. Framgångsfaktorn är att de ekonomiska handlingsplanerna genomförs
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och att andra kostnader inte ökar mer än planerat.
Uppföljningen av divisionernas ekonomiska handlingsplaner visar att till och
med mars har 53 mnkr av 75 mnkr, dvs 70 procent effektuerats. Från mitten
av mars är väsentlig del av vårddivisionernas omställningsarbete pausat.
Samtidigt är stor del av planerad verksamhet kraftigt reducerad med minskade kostnader och intäkter som följd. Uppföljning av ekonomisk handlingsplan per april visar stora osäkerheter med avseende på vad som är effekter hänförliga till omställningsarbetet och effekter hänförliga till neddragning
på grund av covid-19-verksamhet. Samtidigt ökar kostnaderna hänförligt till
att verksamheterna bedriver covid-19-vård.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Delårsrapport Region Norrbotten april 2020
Bilaga Måluppfyllelse i perspektiv
Protokollsutdrag skickas till:
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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§ 91

Regionala utvecklingsnämndens
delårsrapport april 2020
Dnr 785-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020 godkänns
2. uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafik
myndigheten att väcka frågan om att myndigheten ska vidta åtgärder för
att minimera risken för negativa ekonomiska resultat av stomlinjetrafiken i Norrbotten.
3. uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafikmyndigheten att säkerställa att en omställning av busstrafiken pågår inför starten av persontrafik på Haparandabanan 2021 i syfte att finansiera
ökade kostnader för tågtrafiken.

Yttrande till beslutsförslaget
Det har varit en turbulent period och nämndens ansvarsområden påverkas av
den pågående coronapandemin och dess konsekvenser. Norrbotten som under flera år haft en stark utveckling avseende näringsliv och kulturliv fick
liksom många andra regioner känna av den snabba inbromsningen. Verksamheten har ställt om på många punkter. Planerade aktiviteter har ställts in
eller ställts om. Åtgärder har vidtagits för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen.
Det finns en stor osäkerhetsfaktor kopplat till kollektivtrafiken dels på grund
av coronapandemin men också till länstrafikens tidigare ekonomiska utmaningar med stora underskott.

Sammanfattning
Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Det
är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
Perioden kommer gå till historian men den snabba omsvängningen som coronapandemin skapat. Norrbotten som under flera år haft en stark utveckling
avseende näringsliv och kulturliv fick liksom många andra regioner känna av
den snabba inbromsningen. Många branscher drabbas men i länet har det
främst varit besöksnäringen, restauranger och hela det inställda kulturlivet.
Detta har inneburit att verksamheten behövt ställa om på många punkter.
Planerade aktiviteter har ställts in eller ställts om.
Framförallt har åtgärder tagits fram för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Både EU och den svenska regeringen har vidtagit åtgärder och
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det har för regionen varit viktigt att utifrån de behov som finna i länets
kommuner, kulturliv och näringsliv se hur våra åtgärder kan komplettera för
att mildra krisen. Dialogerna med kommunernas och andra aktörer samt
regionens kraftfulla verktyg har haft avgörande betydelse här.
Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett överskott om 4
miljoner kronor. Regionala kollektivtrafiken (RKM) larmar om minskat
resande på både buss och tåg sedan mitten av mars. I nämndens resultat per
april ingår inga negativa resultat från kommunalförbundet.
Årsprognosen bedöms visa ett negativt resultat om 5 miljoner kronor. Underskottet är kopplat till RKMs bedömda underskott för året. Regeringen har
lovat tillskjuta medel till landets kollektivtrafik, men då det inte framgått när
eller hur mycket man beräknas få i kompensation görs bedömningen att 9
miljoner kronor kan utgöra den del som Region Norrbotten som medlem
måste kompensera förbundet.
Övriga verksamheter planeras klara sig inom budget eller levererar ett överskott.
Regionala utvecklingsnämnden har 2020-06-02 § 61 föreslagit fullmäktige
godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020, att uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafik myndigheten att väcka frågan om att myndigheten ska vidta åtgärder för att minimera
risken för negativa ekonomiska resultat av stomlinjetrafiken i Norrbotten,
samt att uppdra till Region Norrbottens ledamöter i regionala kollektivtrafikmyndigheten att säkerställa att en omställning av busstrafiken pågår inför
starten av persontrafik på Haparandabanan 2021 i syfte att finansiera ökade
kostnader för tågtrafiken.

Ärendet
Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Det
är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
Samhälle
Strategiska
mål

Hållbart
nyttjande av
resurser
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Effektiv
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med rikssnittet i
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Ett rikt och
brett
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God livskvalitet, jämlik
och jämställd hälsa

Tydligt
regionalt
ledarskap

Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges
strategiska mål för regionala utvecklingsnämnden
Samhälle
Hållbart nyttjande av resurser

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Möjligheten att utveckla tillväxtarbetet utifrån aspekterna sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter är en sådan. Norrbotten erbjuder bra förutsättningar för
världsledande test- och teknikomställningar inom branscher som stål, rymd,
transport, gruv, energi, skog, kemi och batteri.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
På grund av pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen är det svårt
att idag göra bedömningen hur målet kommer utvecklas. Norrbotten har de
senaste åren haft en stark utveckling avseende investering och breddning av
näringslivet med en växande besöksnäring. Den kraftiga inbromsningen av
främst besöksnäringen visar att Norrbotten är ett län beroende av internationella besökare och partners. Även basindustrin och dess underleverantörer
påverkas. Åtgärder är vidtagna för att mildra effekterna. Arbetet med en
överenskommelse med civilsamhället fortlöper och är än mer aktuell i och
med rådande läge.
Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
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God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning.
Länsungdomsråden har påbörjat ett arbete med att öka antalet deltagare,
stärka nätverket och öka fokus på kulturfrågor och engagemanget för aktiviteter av och för unga. Arbetet med att utveckla samverkan mellan aktörer
inom kompetensförsörjningen har fortgått och resulterat i olika satsningar
som utveckling av lärcentra och valideringsmodeller med länets kommuner
och utbildningsaktörer. Fokus på utbildningsmöjligheter kommer öka i följden av ökad arbetslöshet och varsel.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Tydligt regionalt ledarskap

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Effekterna av pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller
skjutits på framtiden. Därmed har det varit svårare att arrangera seminarier
och möten där frågorna var tänkta att diskuteras. I de frågor där det finns en
tydlig pågående beslutsprocess som Strandskyddsutredningen har det trots
ändrade förutsättningar varit möjligt att bidra med kunskap om länets förutsättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formas
allt mer och det blir ett lärande. Då det inte är möjligt att arrangera större
sammankomster behöver nya arbetssätt för påverkan utvecklas.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Medborgare
Goda kommunikationer

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
En rad positiva händelser har skett under perioden som skapar förutsättningar för infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och har
inte påverkats av krisen. Tillgängligheten till digitalinfrastruktur har en svag
utveckling då Norrbotten ligger långt ifrån sitt mål för andel hushåll som
ansluter sig till bredband. Det påverkar i sin tur utbyggnaden av bredband.
Tillgängligheten avseende flyg till och från Norrbotten har försämrats under
krisen. Flygbolagen har ekonomiska utmaningar samtidigt som det utifrån ett
samhällsperspektiv finns behov. Kollektivtrafiken påverkas negativt av färre
resenärer och antalet tågturer reduceras.
Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
Ett rikt och brett kulturliv

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Styrmåtten för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning.
Pandemin har påverkar tillgången till kultur i Norrbotten då publika kultur-
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verksamheter pausats. Aktiviteter har ställts in eller flyttas fram. Delar av
kulturlivet har flyttat ut på nätet vilket innebär att kulturen kan nå ny publik
och blivit tillgängliga för fler. Även kommunerna påverkas av krisen och
därmed deras mottagarkapacitet. Kommunernas behov har kartlagts så att
rätt åtgärder har utformats.
Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
Verksamhet
Ett välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Initiativet att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudanden
till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då åtgärder utformats.
Under perioden har två centrala samråd genomförts och insatser ska göras
för att utveckla dem ytterligare.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Ekonomi
God ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara
delvis uppnått. De egna verksamheterna bedrivs inom givna ramar. Den
regionala kollektivtrafikmyndigheten som bedrivs som ett kommunalförbund
och sköter kollektivtrafiken för sina medlemmar kommunerna och regionen
har svårigheter. Det gör det svårt att i dagsläget bedöma hur målet avseende
kollektivtrafiken kommer utvecklas.
Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av
coronapandemin.
Ökade intäkter

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara
delvis uppnått. En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Arbetet med att ta fram EU-program som lägger grunden för mobilisering av
externt kapital har påbörjats. Ett arbete har gjorts för att tydliggöra prissättning för externa uppdrag kopplat till antikvarisk medverkan, byggnadsvårdsrådgivning och efterfrågan på bilder.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Effektiv verksamhet i paritet med rikssnittet i våra verksamheter

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått.
Arbetet med att identifiera jämförbara regioner pågår. Verksamheten ingår
även i regionens stora genomlysning.
Vid årets slut bedöms målet är delvis uppnått.
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Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på ca tio procent

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet kommer vara
delvis uppnått. De planerade effektiviseringarna följer plan med undantag
för kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten som redan
innan pandemin hade utmaningar.
Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.
Ekonomisk redovisning
Resultat per april

Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett överskott om 4
miljoner kronor. Överskottet är kopplat till kulturinstitutionerna. Med anledning av coronapandemin har Norrbottensmusikens produktionstakt kraftigt
minskat till följd av inställda turnéer. Sedan mitten av mars och fram till juni
har 20 turnéer ställts in eller flyttats fram i tid vilket genererat minskade
kostnader i form av gage, resor, hotell mm. Kulturverksamheterna har inget
stort intäktsbortfall med anledning av pandemin. Caféet på Norrbottensmuseet har haft stängt, de förlorade intäkterna motsvararar minskade kostnader i
form av inköp av varor, extrapersonal etc. Norrbottensmusiken har kunnat
fakturera arrangörer enligt avtal vid inställda arrangemang.
Norrbottens museums överskott beror på både ökade intäkter på bland annat
Kulturmiljö, men också på minskade kostnader då museet haft stängt sedan
mitten av mars. Detta har renderat i lägre kostnader för inköp, extrapersonal
och minskade utställningskostnader. Även kostnader för resor och konferenser genererar ett överskott.
Regionala kollektivtrafiken (RKM) larmar om minskat resande på både buss
och tåg sedan mitten av mars. I nämndens resultat per april ingår inga negativa resultat från kommunalförbundet.
Årsprognos

Nämndens prognosantaganden baserar sig på att verksamheterna inom kulturområdet är i ett normalläge från och med september Årsprognosen bedöms visa ett positivt resultat om 4 miljoner kronor. Samtliga verksamheter
inom kulturområdet bedöms klara sig inom budget eller levererar ett överskott.
Anslag 1:1 regionalt tillväxtarbete

För 2020 uppgår Norrbottens länsanslag till 135,4 miljoner kronor, vilket är
högsta tilldelningen av samtliga län. Region Norrbottens andel utgör 96 procent, 130,6 miljoner kronor. Fram till april har regionen betalat ut 54 miljoner kronor. Söktrycket på medlen har ökat kraftigt i slutet av perioden på
grund av coronapandemin.
Beslutsunderlag:
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-06-02 § 61
Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020
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Korrigeringar regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 92

Strategisk plan 2020-2022 – nya
planeringsförutsättningar pga. Covid19
Dnr 799-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra till regionstyrelsen,
regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden att till regionstyrelsens
sammanträde i september redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna för fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 20202022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk plan.
Reservationer
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Den pandemi som drabbat såväl Sverige som stora delar av världen i övrigt
har medfört att förutsättningarna för de uppdrag som i den strategiska planen
för 2020-2022 riktats mot regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden
och patientnämnden har förändrats. Styrelsen samt de två nämnderna får
därför i uppdrag att redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna för
fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-2022 och
föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk
plan.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår regionstyrelsen besluta att snarast upprätta reviderad budget och överlämna den till regionfullmäktige för fastställande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Regionfullmäktige fastställde vid sammanträden den 17-18 juni 2019 den
strategiska planen för perioden 2020-2022. Utöver Hälsa och vård 2035 och
den regionala utvecklingsstrategin fastställdes inriktning och uppdrag för
regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden.
Inriktningen och uppdragen byggde på de förutsättningar som då bedömdes
föreligga vad avser bland annat ekonomi samt hälso- och sjukvårdens utveckling. Den pandemi som drabbat såväl Sverige som stora delar av världen
i övrigt har dock medfört att Region Norrbotten ställs inför helt nya utma-
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ningar vars konsekvenser ännu inte kan överblickas som en följd av osäkerheten om pandemins långsiktiga effekter.
Samtidigt har det skett en omställning av hälso- och sjukvårdens innehåll
och organisation för att kunna möta det förväntade ökade behovet av intensivvård. Det har medfört dels en ökad belastning på hälso- och sjukvårdsverksamheten, dels att regionens ledningsorganisation tvingats prioritera
arbetet med covid-19. I nuläget är det därför inte möjligt att bedriva de av
fullmäktige fastställda uppdragen med full kraft. Såväl ambitioner som tidsplaner för dessa kan behöva revideras.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden
Patientnämnden
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 93

Vårdval primärvård, uppföljning
januari-april 2020
Dnr 724-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. Uppföljningsrapporten för Vårdval primärvård januari-april 2020 godkänns.
2. Regiondirektören ges uppdrag att i dialog med hälsocentralerna ta fram
åtgärder för att förbättra resultat för att nå målen för indikatorerna i den
fastställda uppföljningsplanen och återkomma med redovisning till styrelsen.

Yttrande till beslutsförslaget
Omställningen som gjorts av primärvården utifrån den pågående covid-19
pandemin har påverkat resultaten för perioden. Resultat har förbättrats men
inte inom samtliga områden och det finns fortfarande variationer inom länet.
Telefontillgängligheten hos många hälsocentraler måste förbättras. Läkemedelsgenomgångar med patienter som är 75 år och äldre måste förbättras. Det
är viktigt att det hälsofrämjande arbetet gör framsteg. Primärvårdens arbete
med att minska risken för att utveckla framtida hjärt- kärlsjukdom och psykisk ohälsa hos riskgrupper ökar men är inte jämställt då kvinnor i mindre
omfattning än män får frågor om sina levnadsvanor och åtgärder när de har
en konstaterad risk. Detta behöver uppmärksammas och åtgärdas.

Sammanfattning
Den pågående covid-19 pandemin har inneburit en stor omställning av primärvården för att möta det behov som uppstått. Resultaten för perioden har i
mer eller mindre omfattning påverkats av pandemin. Norrbottens hälsosamtal pågår trots pandemin, troligen beroende på att samtal nu kan genomföras
digitalt. Tobaksavvänjning och fysisk aktivitet på recept har däremot minskat kraftigt jämfört med förra året. Arbetet med att förbättra levnadsvanorna
hos riskgrupper fortgår också och visar förbättrade resultat jämfört med föregående år. Dock visar resultaten att insatserna inte är jämställda, kvinnor
får i lägre omfattning än män frågor om sina levnadsvanor samt åtgärder om
de har en konstaterad risk. Detta behöver uppmärksammas och åtgärdas.
Länssnittet för telefontillgänglighet är lägre för perioden jämfört med föregående år. Under april förbättrades resultatet, en förklaring kan vara att Digitalen nyttjats i stället för telefon för att få kontakt med vården. Andel patienter som kontaktat primärvården och fått medicinsk bedömning inom tre dagar har ökat jämfört med föregående period och har nu ett länssnitt på 93
procent. Vårdkontakter på distans inom länet har mer än dubblerats under
perioden, en tydlig koppling till covid-19 pandemin. Det är 98 procent av
vårdkontakterna på distans som skett via telefon och endast 2 procent via
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webb eller video. Trots ökningen av distanskontakter i regionen har även
utomlänsvårdkontakterna via internet ökat med mer än 50 procent jämfört
med förra året. Andelen äldre med många läkemedel som fått en läkemedelsgenomgång senaste året ligger kvar på samma nivå (34 procent) som
föregående år. Resultatet skiljer sig markant åt mellan närsjukvårdsområdena
vilket behöver uppmärksammas och åtgärdas av division Närsjukvård.

Ärendet
Ett omfattande planerings- och omställningsarbete har gjorts för att möta
covid-19 pandemin. Direktiv från Regionens krisledningsgrupp har medfört
nya prioriteringar, arbetsuppgifter och arbetssätt för primärvården. Ett antal
hälsocentraler har lånat ut medarbetare till sjukhusens covid-vård vilket har
ställt förändrade krav på verksamheten vid hälsocentralen. Patientbesöken
har minskat på grund av uppmaningen till medborgarna att endast patienter
som måste ha fysiska besök bör besöka hälsocentralen. Distansbesöken har
ökat och kommer förmodligen att ligga på en högre nivå än tidigare så länge
som pandemin pågår.
I Norrbotten finns 28 hälsocentraler, av dessa drivs 24 i egen regi. Antalet
hälsocentraler har minskat de senaste åren och fortsätter att minska. Björknäs
och Erikslund hälsocentraler slogs ihop 2020.
Hälsosamtal för 30-åringar togs bort 2020. Målet är att 30 procent av personer som fyller 40-, 50- och 60 år under året, ska ha genomfört hälsosamtal.
Perioden januari-april har 5 procent av målgruppen deltagit i journalförda
hälsosamtal. Eftersom målgruppen justerats finns ingen jämförelse med föregående år. Det är flest personer i åldersgrupperna 60 år och 40 år som deltagit samt fler kvinnor (6 procent) än män (4 procent). Under perioden januari-april har 18 procent av målgruppen fått inbjudan till hälsosamtal via enkätverktyget, vilket är något lägre jämfört med samma period 2019 (21 procent), av de inbjudna har 29 procent tackat nej till samtal.
Under januari-april har det genomförts 217 kvalificerade tobaksavvänjningar, vilket betydligt färre än samma period 2019. Antalet Fysisk aktivitet på
recept, FaR, samt uppföljningar av recepten har också minskat kraftigt jämfört med samma period förra året.
Vaccinationsgraden för säsongsinfluensa varierar mellan 11 procent och 53
procent för hälsocentralerna, totalt har primärvården vaccinerat 38 procent
av målgruppen 65 år och äldre, vilket är i nivå med förra året (37 procent).
Det är sju procent av målgruppen 65 år och äldre som har fått sin vaccination
mot pneumokocker via hälsocentral. Detta är en halvering jämfört med förra
året då 18 procent av målgruppen vaccinerade sig i primärvården. Till skillnad mot influensavaccination som sker varje år, sker vaccinationen mot
pneumokocker endast en gång vilket kan förklara den lägre vaccinationsgraden.
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Det är färre hälsocentraler (11 st.) som klarar målet att 80 procent av blivande mödrar får ett hälsosamtal jämfört med samma period förra året (17
st.). Snittresultat för länet är 74 procent, vilket är något lägre jämfört med
samma period förra året (77 procent). Under perioden januari-april har totalt
44 procent av de nyförlösta kvinnorna fått en efterkontroll inom föreskriven
tid. Länssnittet för hembesök hos familjer med ett nyfött barn är 83 procent
för perioden vilket är en klar ökning jämfört med samma period föregående
år (74 procent). Målet, som är 70 procent, nås av 21 hälsocentraler.
Tillgången till samtalsbehandling vid psykisk ohälsa varierar över länet.
Under januari-april har 2009 kvinnor och 875 män deltagit i någon form av
samtalsbehandling för sin psykiska ohälsa. Det är generellt färre personer i
glesbygd som tagit del av behandlingsmetoden.
Länssnittet för telefontillgänglighet är 82 procent för perioden, målet är 100
procent. Det är lägre än samma period förra året (87 procent) och beror på att
ett antal hälsocentraler haft dålig tillgänglighet under årets första månader.
Exempelvis Björknäs hälsocentral har haft stora problem med sin telefontillgänglighet efter sammanslagningen med Erikslunds hälsocentral. De hälsocentraler som har resultat under 80 procent för perioden, har alla förbättrat
sin telefontillgänglighet under april. En förklaring kan vara att Digitalen
nyttjats i stället för telefon för att få kontakt med vården.
Medicinsk bedömning inom tre dagar innebär att patienter som kontaktar
primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Målet är 100 procent. Länssnittet för perioden är 93 procent vilket är en ökning jämfört med samma period förra året
(90 procent), ingen skillnad mellan könen.
Mer än dubbelt så många vårdkontakter på distans har genomförts i primärvården jämfört med samma period 2019, vilket troligen är en effekt av covid-19 pandemin. Det är 98 procent av vårdkontakterna som genomförts via
kvalificerade telefonsamtal. Fler kvinnor (61 procent) än män (39 procent)
har fått vård på distans.
Antalet vårdkontakter och kostnaderna för utomlänsbesök via Internet har
ökat med mer än 50 procent jämfört med samma period 2019 vilket kan bero
på covid-19 pandemin.
I gruppen med risk för framtida hjärt- och kärlsjukdom har totalt 69 procent,
72 procent män och 66 procent kvinnor, tillfrågats om sina levnadsvanor. Av
personer med risk för framtida komplikationer har 61 procent män och 54
procent kvinnor fått åtgärder. För gruppen med risk för psykisk ohälsa har
totalt 55 procent fått frågor om sina levnadsvanor, samma nivå för kvinnor
och män. Av de med risk för att utveckla framtida psykisk ohälsa har 51
procent av männen och 46 procent av kvinnorna fått någon form av åtgärd.
Det är inte en jämställd vård när levnadsvanor hos kvinnor i riskgrupperna
inte uppmärksammas och åtgärdas i samma omfattning som hos män i riskgrupperna.
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Av de drygt 2 700 patienter som tillfrågats om våld i nära relation är 65 procent kvinnor och 35 procent män. Det är 46 kvinnor och 30 män som uppgett
tidigare eller aktuell våldsutsatthet I tolv fall har barn bevittnat våldet.
Målet är att 50 procent av patienter 75 år eller äldre, med fem eller fler uthämtade läkemedel, har en dokumenterad läkemedelsgenomgång på sin hälsocentral. Länssnittet är 34 procent vilket är i nivå med föregående år. Något
fler kvinnor (35 procent) än män (33 procent) har fått en läkemedelsgenomgång. Resultatet skiljer sig markant åt mellan närsjukvårdsområdena där
Kiruna och Luleå Boden närsjukvårdsområden ligger långt från målet på 50
procent. Det är bara tre hälsocentraler i länet, Jokkmokk, Laponia och Arjeplog som når målet.
Det är färre samordnade individuella planer för januari-april (577 st.) jämfört
med samma period förra året (610 st.).
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Arbetet med levnadsvanor riktat mot två riskgrupper sker inte på ett jämställt
sätt i regionen. De hälsocentraler som inte ställer frågor om levnadsvanor
och gör åtgärder för personer med risk att utveckla komplikationer, i samma
omfattning till båda könen, behöver se över sitt sätt att arbeta så att inte
kvinnor får sämre möjligheter än män att ändra på ohälsosamma levnadsvanor.
Bilagor:
Vårdval primärvård, uppföljning januari-april 2020
Vårdval primärvård. Resultatbilaga januari-april 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
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§ 94

Avveckling av folktandvårdsklinik i
Sävast
Dnr 734-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
 Stänga folktandvårdskliniken i Sävast och flytta verksamheten till
Björknäskliniken i centrala Boden.
 Beslutet föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Yttrande till beslutsförslaget
En översyn gällande klinikstrukturen inom folktandvården Norrbotten har
skett och lett fram till förslaget att stänga tandvårdskliniken i Sävast och
flytta verksamheten till Björknäskliniken. Regionstyrelsen bedömer att
sammanslagningen får positiva effekter gällande bemanning, ekonomi,
arbetsmiljö samt möjligheten att bedriva en rationell och välfungerande
tandvårdsverksamhet med god tillgänglighet.

Sammanfattning
Folktandvårdskliniken i Sävast föreslås stängas och verksamheten flyttas till
Björknäskliniken i centrala Boden. Patienter som tidigare behandlats i Sävast
kommer att erbjudas vård på Björknäskliniken. Personalen i Sävast kommer
att omfördelas till Björknäs. Lokaler och hyreskontrakt sägs upp och eventuellt överbliven utrustning avyttras.

Ärendet
I ett särskilt verksamhetsuppdrag har division Folktandvård tidigare fått i
uppgift att se över klinikstrukturen i Norrbotten.
Bristen på legitimerad tandvårdspersonal i kombination med den norrbottniska geografin försvårar för varje år som går möjligheterna att bedriva rationell och välfungerande tandvårdsverksamhet på flera av de mindre klinikerna i Norrbotten. Det blir mot den bakgrunden allt svårare att uppfylla
tillgänglighetskravet utan att parallellt rationalisera struktur och verksamhet.
I Boden finns i dagsläget två kliniker, Björknäs och Sävast. Förslaget är att
stänga kliniken i Sävast och flytta verksamheten permanent till Björknäskliniken.
Båda klinikerna är idag underbemannade. Genom att stänga kliniken i Sävast
och flytta verksamheten till Björknäskliniken i Boden får man en större flexibilitet i nyttjandet av tandvårdspersonal, ett bättre utnyttjande av material,
lokaler och utrustning samt minskade fasta kostnader som hyra och lokalvård.
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Konsekvenser för patienter och personal
En koncentration av verksamheten till Björknäskliniken innebär ett ökat
resande för ett fåtal patienter. Det är åtta kilometer mellan tandvårdsklinikerna. Framför allt är det vissa barn som kommer att behöva resa för sitt
besök i barntandvården. Tandvårdsbesök görs dock inte varje år för flertalet
barn och endast ca 15 procent av barnen behöver komma på mer än ett besök
under ett år. Kommunala kommunikationer finns. En kompletterande riskoch konsekvensanalys slutförs i samband med att beslutet realiseras.
Att samlokalisera tandvård och primärvård är fördelaktigt ur en arbetsmiljösynpunkt. Kollegialt utbyte underlättas, vilket innebär en trygghet då en allt
större andel av folktandvårdens patienter har en komplex sjukdomsbild och
medicinering. En slutlig riskbedömning kopplad till arbetsmiljö kommer att
genomföras 2020-06-18.
Ekonomiska konsekvenser
Hyreskostnader, lokalvårdskostnader, löpande avskrivning och internränta,
underhåll och servicekostnader av MT- och IT-utrustning samt övriga rörelsekostnader beräknas minska med totalt ca 700 tkr.
Lokalhyreskostnaden upphör senast 2021-12-31 då hyresavtalet löper ut.
Lokalvårdskostnaden är knuten till en deltidsanställd lokalvårdare. Utrustningen kan flyttas, säljas och återlämnas i omedelbar anslutning till ett beslut
om avveckling. Minskningen av övriga rörelsekostnader kan också börja i
anslutning till beslutet.
Kostnadsminskning tkr
Lokalhyreskostnad

340

Lokalvårdskostnad

100

Avskrivning samt service- och underhållsavtal MT-utrustning*

50

Leasing, service- och underhåll samt datakommunikation för ITutrustning**

150

Övriga rörelsekostnader

60

TOTALT

700

*) 20-25 % av utrustningen säljs till bokfört värde. Resterande 75-80 % flyttas till andra kliniker. Xxxxxx
**) IT-utrustning finns redan på kliniken i Björknäs.

Personalkostnaderna kommer inte att påverkas eftersom behovet av personalresurser kommer att vara detsamma som idag.
Antalet sjukresor kan öka något men då avståndet mellan Sävast och Björknäs är 8 km så är tillkommande kostnader för regionen marginella.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-76, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 9 juni 2020

Sida 37 (119)

Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Folktandvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 95

Lönesatsning om 50 miljoner under tre
år
Dnr 774-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att under 2020
fördela 17 mnkr av den beslutade lönesatsningen på 50 mnkr för 2020-2022
till särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor samt till sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor med ett utökat ansvarsområde i Överkalix, Övertorneå, Pajala och
Jokkmokk.
Utbetalning sker retroaktivt från 1 januari 2020.
Reservationer
Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet med följande motivering:
”Socialdemokraterna har i finansplan och strategiska plan inte med denna
budgetpost och håller fast vi att det är parterna i första hand ska sköta löneförhandlingarna. Det finns många yrkesgrupper som behöver uppmärksammas i dagsläget. Det utökade vårdbehovet med Covid-19 visar på en brett
och stort ansvar från många personalkategorier, varför det är fel i detta läge
att bara lyfta en personalkategori”.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen bedömer att det är angeläget att Region Norrbotten ökar
lönerna för gruppen särskilt yrkesskickliga inom grupperna sjuksköterska,
biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och barnmorska. Det är även
viktigt med löneökningar för sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor
som till följd av förändrad jourstruktur för läkare arbetar på en högre ansvarsnivå vid hälsocentralerna i Överkalix, Övertorneå, Pajala och Jokkmokk.

Sammanfattning
En följd av regionfullmäktiges beslut från november 2018 är att ett behov av
löneökningar identifierats hos särskilt yrkesskickliga samt hos sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor med ökat ansvarsområde.
Detta skulle innebära en löneökning totalt på 790 tkr/månad under 2020
fördelat till medarbetare som av verksamhetens chefer identifierats som särskilt yrkesskickliga. Fördelningen av lönesumman utgår från Region Norr-
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bottens fastställda lönekriterier. Löneökningen ska vara individuell och differentierad och utgå från prestation.
Ett lönetillägg om 3000 kr/månad fördelas till sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor i dygnet runt verksamhet med ökat ansvarsområde vid hälsocentralerna i Överkalix, Övertorneå, Pajala och Jokkmokk med en totalkostnad på 180 tkr/månad.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att Haparanda ska omfattas av
förslaget om löneökningar för sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor
som till följd av förändrad jourstruktur för läkare arbetar på en högre ansvarsnivå vid hälsocentralerna i Överkalix, Övertorneå, Pajala och Jokkmokk.
Marianne Sandström (SD) föreslår återremittera ärendet för att utreda om
Haparanda hälsocentral bör omfattas av förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Marianne Sandströms förslag om återremiss under proposition och finner att regionstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Analyser av regionens löneläge för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker,
röntgensjuksköterskor och barnmorskor har resulterat i ett förslag om att
fördela totalt 17 mnkr till löneökningar för gruppen särskilt yrkesskickliga
samt sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor med ett ökat ansvarsområde vid hälsocentralerna i Överkalix, Övertorneå, Pajala och Jokkmokk
Arbetsgång
 Samtal har förts med regiondirektören och regionråd Kenneth Backgård
för att förtydliga innebörden av satsningen.
 Dialog har förts med sjukvårdsdivisionerna för att inhämta behov av
särskilda lönesatsningar.
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En nationell lönestatistik från samtliga regioner så kallad novemberstatistik visar på att regionen står sig bra i konkurrensen till andra regioner
gällande lönenivåerna för vårdförbundets yrkesgrupper.
• För grundutbildad sjuksköterska har Norrbotten 5:e högsta medianlönen i riket och högst medianlön av de fyra norra regionerna. Operationssjuksköterskors medianlön ligger på 3:e plats i riket och högst
bland de fyra norra regionerna
• Medianlönen för barnmorska på vårdavdelning är på 6:e plats i riket
och högst i de norra regionerna.
• För biomedicinska analytiker har Norrbotten 5:e högsta medianlön i
riket och högst medianlön bland norra regionerna
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För övriga sjuksköterskegrupper exempelvis Anestesi, intensivvård,
psykiatri och ambulans ligger Norrbottens medianlöner i jämförelse
med de fyra norra regionerna på första eller andra plats. I jämförelse
med riket återfinns Norrbotten mellan 9-13:e plats.
För röntgensjuksköterska och barnmorska på mottagning där regionen har haft lägst medianlön i både riket och bland de fyra norra regionerna så har Norrbotten idag 16:e och 17:e plats i riket och näst
lägst medianlön bland de fyra norra regionerna.

I HÖK -19 är parterna överens om att regionen ska göra lönesatsningar
på de som har goda prestationer de så kallade, särskilt yrkesskickliga.

Särskilt yrkesskickliga
En löneökning som tillförs till gruppen särskilt yrkesskickliga vilka återfinns
i samtliga yrkesgrupper inom vårdförbundets avtalsområde. Satsningen är
inte kopplad till facklig tillhörighet. Gruppen särskilt yrkesskickliga omfattar
i dagsläget ca 230 medarbetare och denna föreslås utökas till ca 320 stycken.
En löneökning om 790 tkr/månad föreslås fördelas inom gruppen. Fördelningen av lönesumman utgår från Region Norrbottens fastställda lönekriterier och löneökningen ska vara individuell och differentierad och utgå från
prestation.
Sjuksköterskor med utökat ansvar
Sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor på OBS-avdelningar vid hälsocentralerna i Överkalix, Övertorneå, Pajala och Jokkmokk får ett lönetillägg
om 3 000kr/mån utifrån ett utökat ansvar i yrkesrollen. Totalt omfattas ca 60
sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor och kostnaden för satsningen
uppskattas till ca 180 tkr/mån.
Ekonomiska konsekvenser
De två förslagen innebär en löneökningskostnad på 970 tkr/mån från och
med 2020. Den totala lönekostnaden på årsbasis, 12 månader inklusive sociala avgifter och semesterersättning, uppgår till ca 17 mnkr. Löneökningen
föreslås utbetalas retroaktivt för berörda medarbetare från 1 januari 2020.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar. Fördelning av avsatta medel utgår från prestationen kopplat till regionens lönekriterier. Vid den årliga lönekartläggningen
säkerställer regionen att ingen diskriminerar utifrån kön sker.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 96

Investeringar i informations- och
medicinteknik
Dnr 753-2020

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja
upphandling av två konventionella röntgensystem till Sunderby sjukhus
respektive Piteå Sjukhus och återkomma innan avtalstecknandet med
kostnader för att styrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.
2. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja
förstudie kring lokaler för två konventionella röntgensystem till Sunderby sjukhus respektive Piteå sjukhus och återkomma med kostnader
för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till projekteringskostnad
och investeringsmedel för ombyggnationerna.
3. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja
upphandling av två gammakameror till Sunderby sjukhus och återkomma innan avtalstecknandet med kostnader för att styrelsen ska kunna
ta ställning till behovet av investeringsmedel.
4. Digitaliseringsavdelningen beviljas 4 100 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2018 för reinvestering av befintliga autoklaver på laboratoriemedicin inom division Länssjukvård.
5. Digitaliseringsavdelningen beviljas 11 450 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2020 för reinvestering av sterilteknisk utrustning på sterilcentralen inom division Länssjukvård samt akutmottagningen och psykiatrin inom division Närsjukvård.
6. Digitaliseringsavdelningen beviljas 1 500 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2020 för reinvestering av befintlig mobil röntgenutrustning
till bild- och funktionsmedicin inom division Länssjukvård.
7. Närsjukvården beviljas 650 000 kr inom tilldelad investeringsram för
2020 för reinvestering av befintliga försörjningspendlar på akutmottagningen på Sunderby sjukhus.
8. Division Länsteknik beviljas 2 700 000 kr inom tilldelad investeringsram för 2019 respektive 2020 för reinvestering av befintlig server- och
backuplösning.
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Sammanfattning
Region Norrbotten är i behov av att ersätta befintlig teknik på grund av dess
kondition, funktion och support. Utrustningar och system i fråga är röntgensystem, sterilteknisk utrustning och IT-lösningar.

Ärendet
Bild- och funktionsmedicin
Konventionella röntgensystem
Konventionella undersökningar, det vill säga undersökning av skelett och
lungor, utförs på alla sjukhus. Även om datortomografi och MR ökar mest är
konventionella undersökningar hälften av verksamheten med cirka 75 000
undersökningar per år. Efterfrågan har legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren. Det ses en liten minskning men det kommer dock fortsatt vara
en efterfrågan på dessa undersökningar, både gällande utredningar och kontroller.
Sunderbyns röntgensystem används under dagtid framförallt för ortopediska
undersökningar och postoperativa kontroller men även patienter remitterade
från hälsocentraler. Piteås röntgensystem nyttjas dygnet runt, både för elektiv och akut verksamhet.
Sunderbyn och Piteå är i behov av att ersätta ett system vardera på grund av
dess kondition, funktion och support.
Gammakameror
Vid nukleärmedicinska undersökningar och behandlingar tillför man kroppen ett radioaktivt spårämne, oftast via ett blodkärl, som tas upp av kroppens
celler. Kameran kan mäta mycket små strålningsmängder. På så sätt får man
information om hur det undersökta objektet fungerar. Från en enskild bild
kan man till exempel betrakta hur isotopen fördelar sig i undersökningsobjektet eller från flera på varandra följande bilder se hur snabbt isotopen har
passerat genom undersökningsobjektet.
Nuklearmedicins verksamhet finns på Sunderby sjukhus och undersöker
många sjukdomar och kritiska tillstånd såsom hjärtinfarkt, metastaser och
nedsatt njurfunktion.
Nuklearmedicin har två stycken gammakameror från 2013 respektive 2014
och under våren 2021 flyttar verksamheten till nya lokaler och i samband
med det är gammakamerorna i behov av att ersättas på grund av dess kondition, funktion och support.
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Mobil konventionell röntgenutrustning
Mobila röntgenutrustningar används av röntgensjuksköterskor från bild- och
funktionsmedicin för enklare undersökningar av patienter som är inneliggande på vårdavdelningar på sjukhuset.
Sunderbyn är i behov av att ersätta ett system på grund av dess kondition,
funktion och support.
Ekonomi
Det finns en investeringsutgift för att ersätta två stycken befintliga konventionella röntgensystem, två stycken befintliga gammakameror samt en mobil
röntgenutrustning, se tabell 1 – ekonomi bild- och funktionsmedicin
Tabell 1 - ekonomi
Investeringsutgifter

Konventionella röntgensystem

Ombyggnation kopplat till införande av
två konventionella röntgensystem.

2 000 000 kr (uppskattad innan projektering av lokalerna är genomförd)

Två konventionella röntgensystem.

9 000 000 kr (uppskattad innan upphandling är genomförd)

Om- och tillbyggnationen av D/Eflygeln

Beviljat i ärende med diarienummer
1092-2018

Två gammakameror (SPECT/CT)

14 000 000 kr (uppskattad innan
upphandling är genomförd)

En mobil röntgenutrustning

1 500 000 kr (enligt gällande avtal)

Investeringsutgifterna kommer att belasta tilldelade investeringsramar för
Länssjukvården och Digitaliseringsavdelningen för 2020, 2021 respektive
2022. Investeringsutgifterna för röntgensystemen, gammakamerorna och
ombyggnationerna är uppskattade och behöver fortsatt utredning
Investeringen ger inte upphov till några utökade driftkostnader utan bedöms
bli likvärdiga med dagens kostnader.
Genomförande
Det är nödvändigt att påbörja upphandlingsprocessen av röntgensystem samt
gammakameror för att säkerställa att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kan antas med hänsyn tagen till både pris och kvalitet. Upphandlingsprocessen bedöms starta under kvartal tre 2020 och pågå till och med kvartal
två 2021.
Målsättning är att driftsättning sker under kvartal ett 2022.
Avrop av mobil röntgenutrustning sker från befintligt avtal med målsättning
att driftsätta innan årsskiftet 2021.
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Sterilteknisk utrustning
Sterilteknisk utrustning så som autoklaver, diskdesinfektorer och spoldesinfektorer används för rengöring, desinfektion och sterilisering. Beroende på
om det är bäcken, narkosutrustning eller operationsinstrument används olika
typer av utrustning.
Sunderby sjukhus är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig sterilteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support.
Ekonomi
Det finns en investeringsutgift för att ersätta sterilteknisk utrustning, se tabell 2 – ekonomi sterilteknisk utrustning
Tabell 2 – ekonomi sterilteknisk utrustning
Sterilteknisk utrustning

Investeringsutgifter

Autoklaver inkl. ombyggnation – laboratoriemedicin

4 100 000 kr

Autoklaver, diskdesinfektorer, spoldesinfektorer inkl. centraldosering och inoch urlastningssystem - sterilcentralen

10 400 000 kr

Disk- och spoldesinfektorer - Akutmottagningen

500 000 kr

Försörjningspendlar - Akutmottagningen

650 000 kr

Disk- och spoldesinfektorer - Psykiatrin

550 000 kr

Investeringsutgifterna kommer att belasta tilldelade investeringsramar för
Digitaliseringsavdelningen och Närsjukvården 2020.
Investeringen ger inte upphov till några utökade driftkostnader utan bedöms
bli likvärdiga med dagens kostnader.
Genomförande
Avrop sker från befintliga avtal och tidplanen för införandet följer tidplanen
för om- och tillbyggnaden av Sunderby sjukhus.
Server och backup
Servrar och backup-lösningar används för att regionens vård- och administrativa system och tjänster ska vara tillgängliga och säkra.
Behov finns av att ersätta en befintlig servrar och backup-lösning på grund
av dess kondition, funktion och support.
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Ekonomi
Det finns en investeringsutgift för att ersätta befintlig server och backuplösning, se tabell 3 – ekonomi server och backup-lösning
Tabell 3 – ekonomi server och backup-lösning
Server och backup-lösning

Investeringsutgifter

Server

1 000 000 kr (enligt gällande avtal)

Backup-lösning

1 700 000 kr (enligt gällande avtal)

Investeringsutgifterna kommer att belasta tilldelade investeringsramar för
Länsteknik 2019 samt 2020.
Investeringen ger inte upphov till några utökade driftkostnader utan bedöms
bli likvärdiga med dagens kostnader.
Genomförande
Avrop sker från befintligt avtal med målsättning att driftsättning sker innan
årsskiftet 2021.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Service
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länsteknik
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 97

Finansiering av kunskapsnätverket
samisk hälsa
Dnr 750-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Medel beviljas med 319 tkr för fortsatt delfinansiering av det regionövergripande kunskapsnätverket för samisk hälsa år 2021.
2. Medel tas från riktade nationella bidrag år 2021.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på det samarbete som bedrivs med övriga norrlandsregioner inom kunskapsnätverket för samisk hälsa. Samarbetet har resulterat i ökad kunskap inom samiska hälsofrågor för att tillgodose en god
och jämlik vård för den samiska befolkningen. En fortsatt samverkan skapar
förutsättningar för att genomföra insatser utifrån inriktningen i den regiongemensamma strategin för samisk hälsa 2020-2030.

Sammanfattning
Regionen har tillsammans med övriga norrlandsregioner bildat ett kunskapsnätverk för samisk hälsa. Målet är en god och jämlik hälsa samt en vård på
lika villkor för urfolket samerna. Under perioden 2017-2019 genomfördes
arbetet i projektform med statlig finansiering. Från och med 2020 finansierar
varje region en länskoordinatorer med samisk kompetens. Den regionövergripande huvudkoordinatorn finansieras gemensamt av regionerna. Det fortsatta arbetet förutsätter beslut om fortsatt drift och finansiering av nätverket
år 2021.

Ärendet
Bakgrund
Under åren 2017-2019 deltog regionen i kunskapsnätverket för samisk hälsa
tillsammans med Västerbotten, Dalarna och Jämtland Härjedalen. Samarbetet genomfördes i projektform med statlig finansiering. Från och med 2020
integrerades arbetet i ordinarie verksamhet.
Samarbetet har syftat till att öka kulturförståelsen inom vården, tillvarata
befintlig samisk kompetens bland vårdpersonal och förbättra tillgången till
språk- och kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster. Arbetets inriktning
svarar väl mot intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och
lagen om nationella minoriteter. Hälso- och sjukvården har i uppdrag att
verka för en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen samt att
information till patienter anpassas bland annat utifrån språklig bakgrund.
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Region Norrbotten startade 2018 ett samiskt personalnätverk för att tillvarata
och samordna den samiska kompetensen som finns i organisationen. Regionstyrelsen (RS 181205 § 252) har fattat ett inriktningsbeslut om inrättande
av en samisk resursenhet i länet samt (RS 191113) antagit en regiongemensam strategi för samisk hälsa 2020-30.
De fyra nämnda regionerna har bildat ett gemensamt kunskapsnätverk som
leds av en styrgrupp och en politisk referensgrupp. Den politiska referensgruppen består av politiker från respektive region och från Sametinget.
Arbetet samordnas av en huvudkoordinator med placering på glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, Västerbotten.
Finansiering av fortsatt verksamhet 2021
Från och med 2020 finansierar varje region en länskoordinator med samisk
kompetens. Regionerna finansierar gemensamt den regionövergripande huvudkoordinatorn samt ersättning till styrgrupp och referensgrupp. År 2021
uppgår regiongemensam finansiering till 1,025 mnkr.
Budget år 2021
Budgetpost

Belopp tkr

Lön huvudkoordinator inklusive OH
Resekostnader arbetsmöten koordinatorer
Styrgrupp/politisk referensgrupp
Summa

872
102
51
1 025

Den politiska referensgruppen har förordat samma procentuella fördelning
av den gemensamma finansieringen som år 2020: Norrbotten 319 tkr, Västerbotten 287 tkr, Jämtland Härjedalen 257 tkr och Dalarna 162 tkr. Finansieringen grundar sig på andelen samisk befolkning i respektive region.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Verksamhetsdirektör
Utvecklingsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 98

Matlaget i Gällivare 2019 – Prövning av
om bolaget följt kommunala ändamål
och befogenheter
Dnr 500-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. verksamheten i det delägda bolaget Matlaget i Gällivare AB under 2019
bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. avvakta med avyttring av aktierna i Matlaget i Gällivare AB
2. begära utdelning från Matlaget i Gällivare AB vid extra bolagsstämma i
augusti. Utdelningen ska, i enlighet med bolagsordningen, motsvara skälig förräntning på det av ägarna tillskjutna kapitalet
3. göra översyn av ägardirektivet för bolaget tillsammans med Gällivare
kommun.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionen har undersökt möjligheten att lämna ägandet i Matlaget i Gällivare
AB och istället lösa kostförsörjningen genom samverkansavtal med Gällivare kommun. Lagen om offentlig upphandling möjliggör inte att ingå samarbetsavtal utan en upphandling. Dessutom hyr regionen ut produktionsköket
och restaurangen i Gällivare sjukhus till Matlaget till och med 2023-12-31,
vilket minskar regionens handlingsalternativ. Regionstyrelsens bedömning är
att avvakta med att lämna ägarskapet i Matlaget tills en översyn är gjord av
regionens kostförsörjning i Gällivare.

Sammanfattning
Regionstyrelsen ska fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag
som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i ägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare AB.
Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som bolaget bedrivit
under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och
befogenheter.
Regionen kvarstår som ägare i Matlaget i Gällivare AB tills en översyn är
gjord av regionens kostförsörjning i Gällivare.

Ärendets behandling under sammanträdet
Johannes Sundelin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
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Ärendet
Det finns en lagstadgad skyldighet i kommunallagen för regionstyrelsen att
fortlöpande ha uppsikt (6 kap 1§ KL) över de bolag som regionen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i. Det åligger också regionstyrelsen att
pröva om de kommunala bolagen följt kommunala ändamål och befogenheter (6 kap 9-10§§ KL). I årliga beslut ska varje aktiebolag prövas om den
verksamhet som bedrivits varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Enligt regionstyrelsens reglemente 5§ ska styrelsen fortlöpande ha uppsikt
över verksamheten i de bolag som regionen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för regionen.
Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare ABs verksamhet år
2019. Bedömningen görs utifrån bolagsordning samt information inhämtat
från ägardirektiv, ägarsamråd, årsredovisning och bolagsstämma.
Bolaget ägs till 40 procent av Region Norrbotten och till 60 procent av Gällivare kommun.
Vid ordinarie bolagsstämma i mars framförde regionen begäran om utdelning till ägarna med 5 mnkr. Bolagstämman beslutade att extra bolagstämma
ska hållas i augusti då frågan om aktieutdelning ska hanteras.
Bolagets ledning efterlyser en tydligare ägarstyrning och har framfört önskemål om ett ägardirektiv. Bolaget har från ägaren Gällivare kommun fått i
uppdrag att under år 2020 göra en utredning av framtida kosthantering i Gällivare kommun. Regionens bedömning är att ett nytt ägardirektiv behöver tas
fram för beslut på extra bolagstämma i augusti.
Prövning avseende Matlaget i Gällivare AB organisationsnummer
556470-2388
Bolagets ändamål är att med optimalt resursutnyttjande med tillämpning av
kommunalt självkostnadspris svara för tillverkning och distribution av mat
till verksamheter inom Gällivare kommun och Region Norrbotten, varvid
hög matkvalitet och god service ska beaktas.
Nettoomsättningen var under året 33 122 329 kronor och resultatet blev
364 571 kronor. Bolaget har under en längre tid uppvisat nyckeltal som utvisar stabilitet. Bolagets egna kapital uppgår per 191231 till 9 246 655 kronor
varav fritt eget kapital uppgår till 6 967 995 kronor. Till det kommer obeskattade reserver om 1 670 000 kronor. Bolaget har mycket god och stabil
likviditet och en mycket god soliditet som uppgår till 73 procent. Bolagets
soliditet ligger avsevärt högre än vad den är inom jämförbara branscher och
en rimlig nivå kan ligga på 30-40 procent utan att försämra bolagets förut-
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sättningar. Det är regionens uppfattning att det finns utrymme för att besluta
om utdelning från bolaget.
Vid årsstämman i mars beviljades bolagets verkställande direktör och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Matlaget i Gällivare AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Årsredovisning 2019 Matlaget i Gällivare AB inkl. revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas skrivelse och granskningsrapport
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 99

Remisskrav för neuropsykiatriska
utredningar
Dnr 741-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar i regionen.
2. Remisskravet gäller från 1 september 2020.
3. Införandet av remisskrav utvärderas efter ett år.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på förslaget om införande av remisskrav för
neuropsykiatriska utredningar. Förslaget leder till en bättre styrning och
kontroll av kostnader och patientflöden samt kvalitetssäkring av vårdkedjan
inför neuropsykiatrisk utredning.

Sammanfattning
Antalet neuropsykiatriska utredningar har de senaste åren ökat kraftigt vilket
medfört att köer uppstått och behov av utredningar utförda av externa vårdgivare ökat. Detta i kombination med remissfrihet har lett till upplevda problem med patientsäkerhet, prioriteringar, styrning och kontroll samt ökade
kostnader. En majoritet av landets regioner har därför infört remiss- och
bedömningskrav.
För att öka styrning och kontroll av kostnader och patientflöde samt kvalitetssäkra vårdkedjan inför neuropsykiatrisk utredning föreslår regionstyrelsen att remisskrav införs för neuropsykiatriska utredningar.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår återremittera ärendet för att en konsekvensanalys ska kunna genomföras för att belysa på hur förslaget om remisskrav påverkar norrbottningarna.
Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att införandet av remisskrav för
neuropsykiatriska utredningar utreds efter ett år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Marianne Sandströms förslag om återremiss under proposition och finner att regionstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer därefter det liggande förslaget under proposition och
finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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Ordföranden ställer Glenn Berggårds tillägg under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Ökad efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar har lett till långa väntetider och ökat antal utredningar utförda av extern leverantör. År 2019 utfördes
250 neuropsykiatriska utredningar av externa utförare. 193 av dem avsåg
utredningar utförda inom vårdgarantin och 57 avsåg patientens eget val.
Kostnaden för neuropsykiatriska utredningar utförda av privata leverantörer
uppgick till 9,2 mnkr år 2019.
I dagsläget finns remisskrav till neuropsykiatriska utredningar i nio regioner
och ytterligare två planerar att införa remisskrav.
Neuropsykiatrisk utredning
Neuropsykiatrisk utredning utgör ett delmoment i en vårdkedja som bör
starta med en bedömning (basutredning) av patientens samlade symtombild
och behov. Detta för att säkra rätt insats/åtgärd. Efter basutredningen behöver vissa patienter gå vidare till en fördjupad utredning som leder fram till en
eventuell diagnos som i sin tur kan utgöra grund för behandling och andra
insatser.
För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) görs en första bedömning av elevhälsa och/eller primärvård innan remiss går till BUP. Även egenremisser till
BUP bedöms först av elevhälsa eller primärvård. Därefter fördelas remissen
ut till mottagning i Norrbotten för åtgärd. Patienter som ska utredas sätts på
väntelista för utredning av egen personal eller via upphandlad vårdgivare.
Avseende vuxenpsykiatri och LSS/habilitering finns en överenskommelse
om vilken instans som ska ombesörja vuxna personers NEP-utredning och
vem som får remittera till NEP-utredning. Ingen upphandlad extern vårdgivare finns, varför patienten kan söka extern vårdgivare via det fria vårdvalet
utan att bedömning är gjord inom Region Norrbotten.
Problembild remissfrihet
Gällande patienter som väljer en extern, icke upphandlad, vårdgivare via det
fria vårdvalet uppstår följande huvudproblem:


Bristande kontroll och styrning av såväl kostnader som patientflöden.






De etiska prioriteringsgrunderna sätts ur spel
Patientsäkerheten äventyras:
Kvaliteten på utredningarna kan variera
Kostnader och antal utredningar ökar



Vården blir mer ojämlik

Remisskrav
Det främsta motivet till införandet av ett remisskrav är således en ökad möjlighet till kontroll och styrning av ekonomi, kvalitet och patientflöden.
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En annan viktig aspekt är utebliven basbedömning som leder till att annan
psykiatrisk problematik förbises och planering eller vårdkontakt som har
ansvar för patientens fortsatta insatser utifrån utredningsresultatet saknas.
Genom att Region Norrbotten inför ett krav på remiss till neuropsykiatriska
utredningar säkerställs att patienten får rätt insats. Ett remisskrav innebär
inget hinder om patienten önskar få bedömningen genomförd i annan region
eller av annan utförare med offentlig finansiering. Remisskravet gäller inte
för psykiatri generellt utan avgränsas till åtgärden neuropsykiatrisk utredning.
Konsekvenser för patientsäkerhet

Alla patienter skulle genomgå en basbedömning vilket leder till rätt bedömning och/eller rätt åtgärd i rätt tid. Vårdkedjan kvalitetssäkras med överrapportering och säkerställd ansvarsfördelning efter utförd utredning.
Upphandling av extern leverantör skulle innehålla kvalitetskrav, och därmed
kunna likställas med regionens egna utredningar.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget bedöms få positiva ekonomiska konsekvenser då rätt patienter
utreds, rätt behandling sätts in i tid och de utredningar som utförs håller
högre kvalitet. Även risken för att utredningar behöver göras flera gånger
minskar.
En grov uppskattning från specialistpsykiatrin är att ca hälften av de patienter som söker extern vårdgivare genom eget val inte har behov av neuropsykiatrisk utredning. Om dessa utredningar uteblev skulle det leda till en kostnadsreduktion på ca 1,1 mnkr.
Kostnader externa utredningar patientens eget val
NEP utredningar barn

Vuxenpsykiatri

LSS

Kostnad
idag

Antagande
50 % färre
utredningar,

30

20

7

2 289 390

1 144 695

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet innebär en kvalitetssäkring av vårdkedjan inför neuropsykiatrisk
utredning och är något som gynnar alla patienter. Kravet på bedömning
skapar en mer kvalitetssäker och jämlik vård. Remisser till externa företag
kan styras till utredningar med jämförbara kvalitetskrav som gäller inom
Region Norrbotten.
Bilagor: Omställningsuppdrag utreda remisskrav för neuropsykiatriska
utredningar
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 100

Fortsatt hantering av Covid-19patienter samt återställning av
verksamhet
Dnr 773-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att:
1. Planera för koncentration av intensiv- och intermediärvård för covid-19
patienter till Sunderby sjukhus.
2. Planera för återställning av Region Norrbottens egen vårdverksamhet
som pausats med anledning av coronapandemin.
3. Genomföra åtgärder på IVA Piteå sjukhus som en övergångslösning för
intensivvård relaterat till coronapandemin till en bedömd kostnad av 2,5
miljoner kronor. Kostnaden delas mellan Division Närsjukvård och Division Länssjukvård.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att regionen så snart läget
tillåter återupptar den vård som ställts in under coronapandemin. Det är därför nödvändigt att förberedelser för detta påbörjas utan dröjsmål.

Sammanfattning
Regionen behöver anpassa den fortsatta vården av covid-19 patienter så att
övrig vårdverksamhet kan återställas så snart det är möjligt med hänsyn till
smittspridningens utveckling.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S), Johannes Sundelin (S), Glenn Berggård (V), Sten Nylén
(SJVP) och ordföranden föreslår ett tillägg till beslutspunkt 2 om att den
planerade återställningen ska gälla Region Norrbottens egen vårdverksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Anders Öbergs tillägg under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Regionens åtgärder för att möta coronapandemin är mycket omfattande. De
påverkar hela regionens verksamhet och kommer även fortsättningsvis ha en
betydande påverkan på vårdens produktion och tillgänglighet. Konsekvenserna är i nuläget svåra att överblicka och regionen befinner sig fortfarande i
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förstärkningsläge. Den regionala krisledningen har fattat ett flertal medicinska inriktningsbeslut som varit vägledande för verksamhetens krishantering. Det innefattar bland annat följande: all planerad kirurgi med lägre prioritet har ställts in, screeningverksamhet har pausats, all planerad tandvård för
krisgrupper har ställts in, återbesök har flyttats fram, insatser i hemsjukvården har förstärkts. Intensivvård av covid-19 patienter har sedan krisens inledande skede koncentrerats till Piteå sjukhus. Intermediärvård för patienter
som inte längre är i behov av intensivvård har skett vid Piteå och Sunderby
sjukhus. Strukturen för covid-19 vården behöver nu ses över och anpassas
till kommande period då en stegvis återställning av övrig vårdverksamhet är
nödvändig.
Den mest lämpliga lokaliseringen av covid-19 vården på längre sikt bedöms
vara vid Sunderby sjukhus. Detta kräver en omfattande planering och anpassning innan det är möjligt att genomföra. För att så snart som möjligt
kunna återuppta operationsverksamheten vid Piteå sjukhus föreslås därför en
övergångslösning där covid-19 vården i Piteå flyttas från operationsavdelningen till den ordinarie intensivvårdsavdelningens lokaler. För att möjliggöra flytten krävs ombyggnation av IVA till en bedömd kostnad om 2,2 miljoner kronor. Kostnader för återställandet av operationsavdelning med tillhörande vårdavdelning tillkommer med 300 000 kr.
Den tidigare genomförda ombyggnationen av operationsavdelningen i Piteå
till intensivvårdsavdelning för covid-19 beräknas ha kostat 450 000 kronor.
De övriga anpassningar som gjorts på sjukhuset i samband med detta beräknas ha kostat 100 000 kronor.
Vården av covid-19 patienter är mycket personalkrävande och har inneburit
omfördelning av personal inom regionen. Detta i kombination med de omfattande smittskyddsåtgärder som är nödvändiga har lett till en ansträngd arbetsmiljö och stor påfrestning för personalen. Återställning av tillfälligt pausad vårdverksamhet kan förväntas innebära en fortsatt hög påfrestning för
vården under en längre period. Ju längre tid som en verksamhet är pausad
desto större blir mängden vårdbehov som skjuts upp. Det är därför angeläget
att planering för återställning påbörjas parallellt med pågående krishantering.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
De inriktningsbeslut som fattats med anledning av coronapandemin bygger
på regionens etiska plattform som utgår från behovs- och solidaritetsprincipen och människors lika värde. Den prioritering av vårdresurser som är nödvändig under krisen innebär oundvikligen att många invånare får vänta på
vård till förmån för patienter med mer brådskande behov.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
HR-direktör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 101

Initiativärende 3-2020 om reviderad
budget
Dnr 631-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att initiativärendet anses besvarat.
Reservationer
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Prognososäkerheten är stor både vad gäller intäkter och kostnader varför en
ny budget för 2020 inte tydliggör uppdraget mer än den lagda.
I ärendet Strategisk plan 2020-2022- nya planeringsförutsättningar p.g.a.
Covid-19 föreslår regionstyrelsen regionfullmäktige att uppdra till styrelsen,
regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden att till styrelsens sammanträde i september redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna
för fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-2022
och föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk
plan.

Sammanfattning
Glenn Berggård (V) föreslår i ett initiativärende att:
- En revidering av budget 2020 behöver göras då väsentliga förändringar
har skett med de förutsättningar regionfullmäktige hade som grund för
finansplan som regionfullmäktige antog i november 2019.
- Regionstyrelsen upprättar reviderad budget som lämnas till regionfullmäktige i juni 2020.
Regionstyrelsen bedömer prognososäkerheten som stor både vad gäller intäkter och kostnader för regionen i dagsläget. Ekonomin bedöms i delårsbokslutet med årsprognos per april 2020 tillsammans med en riskanalys som
redovisas till regionfullmäktige i juni.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår regionstyrelsen besluta att snarast upprätta reviderad budget och överlämna den till regionfullmäktige för fastställande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
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Ärendet
Region Norrbotten bedömer regionens ekonomi utifrån prognos jämförd
med lagd budget och för 2020 beslutade regionfullmäktige om en reviderad
finansplan 2020-2022 i februari 2020 där den nya ersättningen i kostnadsutjämningen som beslutades av riksdagen den 20 november 2019 finns med.
Med anledning av Covid-19 påverkas Sveriges och Region Norrbottens ekonomiska läge. Prognososäkerheten är stor och både den globala och svenska
ekonomin bedöms snabbt gå in i en lågkonjunktur som antas bestå till 2023.
BNP och sysselsättningen i Sverige faller 2020 och arbetslösheten stiger.
Denna samhällsutveckling påverkar även skatteunderlagsprognoser och den
från 29 april visar på betydligt svagare utveckling av skatteunderlaget 2019
och 2020 än vad som anges i Finansplanen. Nästa prognos kommer i augusti.
Regering och riksdag föreslår och beslutar hela tiden om olika åtgärder för
att lindra effekter av denna svåra tid för regioner, kommuner, företag och
privatpersoner.
Regionen bedöms få ökade statsbidrag som motverkar de minskade skatteintäkterna. Regeringen har även aviserat om medel för merkostnader inom
hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken på grund av Covid-19.
Region Norrbottens verksamheter har under våren ställt om för att klara att
hantera Covid-19. Kostnader ökar för uppbyggnad av verksamheter och
minskar på andra områden på grund av omprioritering av operationer, besök,
men där intäkterna då minskar. Det är osäkert hur lång tid det är tills regionen är i ett normalläge och att nu bedöma den vårdskuld är ytterst osäkert.
I den regionala krisledningen, RKL, har ett arbete påbörjats med att ta fram
en plan för återställning av Hälso- och sjukvårdsverksamheten efter pandemin. Motsvarande kan behöva göras inom andra verksamhetsområden inom
Region Norrbotten.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Initiativärende 3-2020 om reviderad budget 2020
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§ 102

Initiativärende 4-2020 om verksamheter
för alla människor
Dnr 632-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att initiativärendet anses besvarat.
Reservationer
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Glenn Berggård (V) har lämnat in ett initiativärende till regionstyrelsen om
att Region Norrbotten som länets näst största arbetsgivare har en betydelsefull roll att fylla genom att vara förebild för att främja alla människor möjligheter till meningsfulla arbetsuppgifter.
Region Norrbotten har anställt medarbetare med olika funktionsvarianter och
har också avtal med arbetsintegrerade sociala företag för att på olika sätt
erbjuda människor att arbeta 100 procent av sin förmåga.
Idag hotas verksamheten inom registreringsavdelningen med nedläggning.
En verksamhet som i huvudsak består av medarbetare med olika funktionsvarianter. Samtliga är uppsagda.
Glenn Berggård anser att om verksamheten inte längre skall bedrivas skall
samtliga anställda ändå erbjudas andra arbetsuppgifter inom Region Norrbotten. Region Norrbotten måste fortsätta att vara en bra arbetsgivare och
förebild i länet.
I initiativärendet föreslår Glenn Berggård att regionstyrelsen skall besluta att
samtliga nu uppsagda skall erbjudas andra arbetsuppgifter inom Region
Norrbotten.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår att samtliga berörda på registreringsavdelningen
ska erbjudas andra arbetsuppgifter inom Region Norrbotten.
Anders Öberg (S) stödjer Glenn Berggårds förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Svar:
I samband med att verksamheten vid registreringsavdelningen på Norrbottens museum kommer att förändras har en omorganisation och arbetsbrist
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förhandlats. Det innebär att samtliga berörda omfattas av de arbetsrättsliga
processerna kopplat till turordning och omplacering. Ingen är uppsagd i
dagsläget.
Den övergripande målsättningen i Region Norrbottens medarbetarpolicy är
att regionen ska vara en attraktiva arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas kompetens, olikheter och ambitioner. Det är vägledande i regionens arbete med omorganisationer och kommer så vara även i detta arbete med
turordning och omplaceringsutredningar som nu sker. Regionen har en bred
verksamhet med många olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. Omplaceringsförfarandet kommer ske på sedvanligt sätt och kommer ge vid handen
om möjlighet till omplacering finns.
Beslutsunderlag:
Initiativärende 4-2020 om verksamheter för alla människor
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
HR-direktör
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§ 103

Initiativärende 6-2020 om slopad
förmånsbeskattning av hälso- och
sjukvårdspersonal
Dnr 695-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att initiativärendet anses besvarat.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
I en tid med påfrestande utmaningar behöver alla möjligheter till påverkan
prövas.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i ett initiativärende att:
- Regionstyrelsen ges i uppdrag att hemställa åt finansdepartementet att
undanta hälso- och sjukvårdspersonal från förmånsbeskattning under
covid-19-pandemin.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla initiativärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Regiondirektören skrev under april till generaldirektören på Skatteverket om
nödvändighet för undantag från förmånsbeskattning avseende vissa förmåner
under denna påfrestande Covid-19-period. Generaldirektören svarade kort att
det är gällande lagstiftning som gäller.
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 5 maj 2020 två
nya förslag med anledning av Covid-19. Förslagen innebär tillfällig skattefrihet för fri parkering samt för gåvor upp till 1000 kronor per anställd.
Regeringen överlämnar förslagen i en extra ändringsbudget som beräknas
beslutas innan sommaren.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
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Bilagor:
Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjukvårdspersonal
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§ 104

Motion 6-2019 om insynsplats i
patientnämnden
Dnr 1568-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
De partier som inte finns representerade i patientnämnden får i regionfullmäktige ta del av patientnämndens arbete genom nämndens årsrapport och
protokoll. Införandet av insynsplatser för de partier som saknar representation i patientnämnden kan genomföras utan påverkan på nämndens ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår att de partier som inte finns representerade i patientnämnden erhåller en insynsplats. Patientnämndens reglemente
kan revideras för att möjliggöra önskad representation.

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 förslaget.

Ärendet
Bakgrund
Motionen behandlades vid patientnämndens sammanträde den 25 februari
2020. Nämnden beslutade att rekommendera regionfullmäktige att avslå
motionen.
Motionen
Marianne Sandström (SD) har i en motion, anmäld till regionfullmäktige den
18 juni 2019, föreslagit att samtliga partier som finns representerade i regionfullmäktige, för det fall det inte har ledamöter i nämnden, ska få insynsplats i patientnämnden. Patientnämnden anses av motionären utgöra en viktig länk mellan regionmedborgare och de folkvalda representanterna i regionfullmäktige.
Så som mandatfördelningen ser ut i regionfullmäktige idag skulle ett bifall
till motionärens förslag leda till att Vänsterpartier och Sverigedemokraterna
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tillerkänns en insynsplats vid patientnämndens sammanträden. Patientnämndens reglemente kan revideras för att ge de partier som inte representeras i
nämnden rätt att närvara med en partiföreträdare vid nämndens sammanträden. Någon ersättning för deltagande av insynspersoner utgår inte enligt
Region Norrbottens nuvarande regler för ersättning till regionens förtroendevalda varför förslaget inte skulle innebära någon påverkan på nämndens
ekonomiska utfall.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar. Regionfullmäktiges ledamöter äger möjligheten
att beakta en jämn könsfördelning i valet av ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag:
Motion 6-2019 om insynsplats i patientnämnden
Patientnämndens protokoll 2020-02-26 § 9
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§ 105

Motion 8-2019 om utbildning för
förtroendevalda
Dnr 1651-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Politikerakademin som genomfördes 2013-2014 var en omfattande satsning
med ett seriöst upplägg. Syftet var att fler unga skulle vara tillgängliga för
förtroendeuppdrag inför och efter valen till Europaparlamentet, riksdag,
landsting och kommuner under 2014, och att antalet yngre med förtroendeuppdrag därmed också skulle öka i landstinget (numera regionen).
Redan i samband med att politikerakademin genomfördes fanns diskussionen om huruvida landstinget skulle ansvara för en sådan då ansvaret är partiernas. Både avseende föryngring när listor fastställs och utbildningar. Partierna genomför ofta egna utbildningar med sina kandidater och medlemmar.
Detta framförde även den externa utredaren.
En uppföljning visar att det inte skett någon större föryngring av regionfullmäktige i de två efterföljande mandatperioderna. Endast fem av de 71 ledamöterna återfinns i regionfullmäktige denna mandatperiod.
Regionens arbete med Region Norrbottens länsungdomsråd (LUR), ett studiecirkelmaterial om länets utveckling och överenskommelsen med civilsamhället skapar förutsättningar för unga kvinnor och mäns möjlighet att
delta i samhällsutvecklingen.

Sammanfattning
Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska fatta
beslut om att på nytt anordna en politikerakademi och att styrelsen får i uppdrag att fördela medel till detta. Målet och principen för utbildningens innehåll bygger på politikerakademin som anordnades 2013-2014.
Politikerakademin som genomfördes 2013-2014 har inte lett till någon större
föryngring av fullmäktige i de två efterföljande mandatperioderna.
Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska fatta
beslut om att på nytt anordna en politikerakademi och att styrelsen får i uppdrag att fördela medel till detta. Målet och principen för utbildningens innehåll bygger på politikerakademin som anordnades 2013-2014.
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Förslag om beslut i följande punkter:










Att regionfullmäktige fattar beslut om att på nytt anordna en politikerakademi och att styrelsen får i uppdrag att fördela medel till detta.
Att målet och principen för utbildningens innehåll bygger på politikerakademin som anordnades 2013-2014.
Att Politikerakamin vänder sig till deltagare från partier representerade i
landstingsfullmäktige och att 71 personer bereds möjligheter att delta.
Att deltagarna ska vara personer under 45 år samt att platserna i politikerakademin är personliga.
Att ingen avgift tas ut av deltagarna eller partierna. Utbildningsmaterial,
måltider, resor med mera ingår. Arvode utbetalas inte. Diplom utdelas
vid genomgången utbildning.
Att partiernas distriktsorganisationer utser sina deltagare. Jämn könsfördelning samt geografisk spridning beträffande varje partis deltagande
bör eftersträvas.
Att antalet deltagare fördelas mellan partierna så att alla partier i grunden
har sex platser vardera. Övriga platser fördelas proportionellt i förhållande till andel mandat i landstingsfullmäktige. Om ett parti inte använder samtliga sina platser ska ej använda platser lämnas över till annat
parti representerat i fullmäktige.

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

Ärendet
Politikerakademin 2013-2014
Landstingsstyrelsen beslutade 12 december 2012 att genomföra Politikerakademin under 2013-2014. Syftet var att fler unga skulle vara tillgängliga för
förtroendeuppdrag inför och efter valen till Europaparlamentet, riksdag,
landsting och kommuner under 2014, och att antalet yngre med förtroendeuppdrag därmed också skulle öka i landstinget.
Politikerakademin utformades som en utbildning i samhällsvetenskap med
anknytning till politisk verksamhet, av yngre förtroendevalda (<45 år) från
partier representerade i landstingsfullmäktige innevarande mandatperiod.
Totalt bjöds 71 deltagare in av de sju landstingspartierna. Platserna fördelades med sex platser per parti, och därefter tillkom platser beroende på mandatfördelningen i fullmäktige. Varje parti uppmanades att fördela sina platser
så lika som möjligt mellan kvinnor och män. Av de 71 anmälda var 33 kvinnor och 38 män.
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Deltagarna bjöds in till åtta utbildningstillfällen spridda över våren och hösten 2013, samt vintern 2014. Projektet avslutades med studiebesök i Stockholm, vid bland annat Sveriges Riksdag och dess EU-nämnd, samt konstitutionsutskott. Budgeten för utbildningen var totalt 2 miljoner kronor. Utfallet
var inom ramarna med god marginal och överskott.
Utvärdering av Politikerakademin
Luleå tekniska universitet genomförde en extern utvärdering av Politikerakademin 2013-2014 som baserades på enkäter och intervjuer. Resultaten av
enkätundersökningen vittnar om genomgående positiva erfarenheter av det
samlade innehållet i utbildningen. Enkätsvaren visar också att deltagandet i
Politikerakademin sannolikt lett till ökad vilja, självtillit och långsiktighet
för det politiska engagemanget. Det är enligt utvärderingen också möjligt att
deltagandet i Politikerakademin lett till att flera av deltagarna blivit aktuella
för valnomineringar och förtroendeuppdrag. Utvärderaren drar också slutsatsen att Politikerakademin har bidragit till ökad kunskap på relevanta områden för deltagarna i undersökningsgruppen.
Utredaren tar även upp huruvida det är ett demokratiproblem att landstinget
som politisk förvaltning ansvarar för en utbildning av de politiker som i ett
senare skede ska leda landstinget som en politiskt styrd organisation. Detta
relaterar till ett klassiskt problemområde inom samhällsvetenskapen och
organisation, nämligen om förhållandet mellan ledning och exekutiv. Om
Politikerakademin upprepas eller ges i en andra etapp så bör denna problematik behandlas under utbildningen.
Uppföljning av deltagarna
En uppföljning av de 71 deltagarna som deltog i politikerakademin visar
följande:


30 av 71 av de som gick utbildningen stod på valsedel till landstinget
2014
 Elva av 71 av de som gick utbildningen satt i landstingsfullmäktige perioden 2014-2018
 18 av 71 av de som gick utbildningen stod på valsedel till landstinget
2018
 Fem av 71 av de som gick utbildningen sitter i nuvarande regionfullmäktige
Vi redovisar här endast hur utfallet blivit i regionfullmäktige.
Regionens arbete med att stärka ungas delaktighet
Av strategiska planen 2020-2022 framgår att:
Medborgarna, särskilt unga kvinnor och män, har möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och påverka beslut. Det finns goda möjligheter till utbildning och ett livslångt lärande för kvinnor och män, flickor och pojkar.
Styrelsens plan 2020-2022 fastslår:
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Region Norrbotten arbetar för att involvera män och kvinnor med olika ålder och bakgrund i de politiska beslutsprocesserna. Genom bemötande, upplysning, delaktighet och medborgarnära verksamhet stärks demokratin. Särskilt ungas perspektiv behöver synliggöras i de politiska beslutsprocesserna.
Regionala utvecklingsnämndensplan fastslår:
Unga i Norrbotten har möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och påverka beslut. Regionen fortsätter att utveckla arbetet med att skapa mötesplatser och forum för och med unga. Region Norrbottens länsungdomsråd
(LUR) är ett viktigt forum som fortsätter att utvecklas.
Region Norrbotten arbetar idag med att stärka ungas delaktighet i samhällets
utveckling på flera sätt. Dels genom Region Norrbottens länsungdomsråd
(LUR) men också genom det utbildningsmaterial om Norrbottens utveckling
som tagits fram tillsammans med bildningsförbundet. Arbetet pågår även
med att ta fram en överenskommelse mellan regionen, länsstyrelsen och
civilsamhället.
Bilagor:
Motion 8-2019 om utbildning för förtroendevalda
Extern utvärdering av politikerakademin 2013-2014
Slutrapport Politikerakademin 2013-2014
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 106

Motion 17-2019 om en patientnämnd för
alla
Dnr 2217-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
De partier som inte finns representerade i patientnämnden får i regionfullmäktige ta del av patientnämndens arbete genom nämndens årsrapport och
protokoll. Regionfullmäktige beslutade 21-22 november 2018 om regionens
nuvarande organisation och patientnämndens reglemente där antalet ledamöter och ersättare anges. Att ändra antalet ledamöter i en nämnd utifrån valresultatet för att förändra vilka partier som finns representerade i nämnden är
inte en önskvärd ordning. Det kan heller inte anses försvarligt att under rådande ekonomiska förutsättningar utöka patientnämnden från sju ordinarie
ledamöter till 15.

Sammanfattning
Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V) har lämnat in en motion om att
samtliga partier i regionfullmäktige ska representeras i patientnämnden med
en ledamot och personlig ersättare.
För att uppnå den representation som motionärerna önskar behöver nämnden
utökas från sju till 15 ledamöter.

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
Bakgrund
Motionen behandlades vid patientnämndens sammanträde den 25 februari
2020. Nämnden beslutade att rekommendera regionfullmäktige att avslå
motionen.
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Motionen
Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V) har lämnat en motion till regionfullmäktige som anmäldes vid sammanträdet den 18 juni 2019. Motionärerna
föreslår att patientnämndens utbildningar, diskussioner, kunskapsuppbyggnad och beslut ska fördelas över alla partier i regionfullmäktige. Förslaget är
att nämnden bör bestå av minst en ledamot och ersättare från varje parti som
finns representerat i regionfullmäktige.
Patientnämnden består idag av sju ledamöter och lika många ersättare. Med
utgångspunkt i rådande mandatfördelning i regionfullmäktige skulle det
krävas att nämnden utökas till drygt det dubbla, 15 ledamöter och lika många
ersättare, för att alla partier ska ha rätt till en plats i patientnämnden.
Platserna i nämnder och andra politiska församlingar som regionfullmäktige
väljer till fördelas efter mandaten i fullmäktige. Denna fördelning kan visserligen frångås av regionfullmäktige, men ett val som avviker från gängse
fördelning kan då omintetgöras av en liten minoritet enligt bestämmelserna i
lag (1992:339) om proportionellt valsätt.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar. Regionfullmäktiges ledamöter äger möjligheten
att beakta en jämn könsfördelning i valet av ledamöter och ersättare.
Bilagor:
Motion 17-2019 om en patientnämnd för alla
Patientnämndens protokoll 2020-02-26 § 8
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§ 107

Motion 21-2019 om haverikommission
för godstransporter
Dnr 2240-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
Ett fungerande godsflöde är viktigt för ett fungerande samhälle och för att
kunna erbjuda länets medborgare och företag en god samhällsservice. Utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig följer Region Norrbotten den
utveckling som sker gällande godstransporterna i länet. Nya Bussgods i Norr
AB kommer här att spela en viktig roll.

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i motionen att regionfullmäktige ska ta initiativ till att
inrätta en haverikommission för godstransporter i hela Norrbotten. Kommissionen ska bestå av 12 ledamöter där samtliga partier i fullmäktige utser
en ledamot och majoriteten utser ordförande. Norrbottens kommuner ska
bjudas in att utse hälften av ledamöterna i kommissionen samt utse vice ordförande.
Kommissionen föreslås få i uppdrag att redovisa vad som hänt inför nedläggningsbeslutet av Bussgods i Norrbotten AB för att dra lärdom inför nytt
förslag. Kommissionen ska också utarbeta förslag till transportorganisation
för godsdistribution/upphämtning i hela Norrbotten och redovisa sitt förslag
till regionfullmäktige i februari 2020.
Regionala utvecklingsnämnden har 2020-03-24 § 42 föreslagit regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen förutom motionens sista attsats.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Region Norrbotten är tillsammans med länets kommuner medlemmar i
kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). RKM
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äger Länstrafiken som i sin tur äger Bussgods. Beslutet att avveckla Bussgods har fattades av Länstrafikens styrelse och RKM.
Bussgods i Norrbotten AB hade under en längre tid gått med förlust och trots
åtgärdsprogram har det inte lett till några förbättringar gällande resultatet. De
analyser som genomfördes innan beslut om avveckling har heller inte resulterat i förslag på åtgärder och lösningar som skulle kunna vända den negativa utvecklingen för Bussgods.
Efter beslut om nedläggning av Bussgods i Norrbotten AB har ny leverantör
för leveranser av Region Norrbottens gods upphandlats (Schenker). Parallellt
med detta har Bussgods fortsatt arbetet med att få till stånd en verksamhet
om är ekonomiskt bärkraftig. Under hösten 2019 beslutade Länstrafiken
Norrbotten att köpa en tredjedel av det befintliga bussgodsbolaget i Västerbotten och därefter har Västerbotten beslutat att sälja denna tredjedel. Genom denna lösning kan länen dela på gemensam administration, IT-resurser,
bolagsledning etc. Det nya namnet blir Bussgods i Norr AB och har för avsikt att starta 1 april 2020.
Under januari till och med april 2020 har Bussgods hållits vid liv med reducerade kostnader för att inte förlora kunder. Fem bussgodsterminaler i länet
kommer driftas av Bussgods i Norr ABs egen personal, i övriga nio kommuner kommer lokala entreprenörer att upphandlas/bli ombud.
Utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv kommer regionen att följa utvecklingen av godstransporter för företag och medborgare. Som ett led i
detta deltar Region Norrbotten i projektet Nationell ombudsplattform som
bland annat genomfört workshops i Pajala och Arjeplog för att hitta ersättningslösningar. Här kan Bussgods i Norr AB ha en viktig roll att spela genom att vara spindel i nätet och hjälpa andra transportörer att kunna leverera
gods i glesbygd.
Beslutsunderlag:
Motion 21 – 2019 om haverikommission för godstransporter
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-03-24 § 42
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 108

Motion 24-2019 om att plastbanta
Region Norrbotten
Dnr 3039-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten bedriver redan idag ett aktivt arbete för att reducera miljöfarlig plast i sina verksamheter, ett arbete som ska fortsätta. Att ersätta all
dagens plast med fossilfri plast skulle innebära en stor ekonomisk fördyring.

Sammanfattning
Christina Snell Lumio (V) anför i en motion att plast har blivit en av vår tids
stora miljöfrågor som inte bara förstör inte våra hav och vattendrag, utan
också försämrar även vår miljö. Motionären yrkar därför på att Region Norrbotten ska starta ett arbete för att plastbanta och därmed minska användningen av plast samt sanera verksamheten från hälso- och miljöfarlig plast.

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
All plast är inte ”dålig” plast. Det är viktigt att ha ökat fokus på återvinningsbar plast och att reducera emballage/förpackningar i plast. Enligt
Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2019 har Region Norrbotten
blivit bättre på materialåtervinning och ligger i topp i riket. Regionen arbetar
långsiktigt med att byta icke fossilfri plast till fossilfri plast. Vissa plaster går
heller inte att ersätta eftersom det inte finns alternativ som fungerar i vårdverksamhet.
Inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är användningen av engångskläder
(till exempel plastförkläden) betydande. Region Norrbotten arbetar aktivt
med att reducera andelen miljöfarlig plast i verksamheten. Regionen arbetar
till exempel med giftfria väntrum som innebär att aktivt arbeta för att ta bort
hälso- och miljöfarlig plast från väntrum för barn och unga. Region Norrbotten deltar också i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) referensgrupp
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angående avtal kring kvalitetssäkrade (ur hälso- och miljösynpunkt) ”belöningsleksaker”.
Beslutsunderlag:
Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 109

Motion 26-2019 om översyn av hotell
Vistets attraktivitet och prissättning
Dnr 3105-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
Syftet med Hotell Vistet är att vara ett komplement till vårdavdelningarna på
Sunderby Sjukhus för patienter med lättare vårdbehov och på så sätt frigöra
vårdplatser för patienter med större vårdbehov. Utbudet av service och sjukhusansluten vård och behandling dygnet runt skiljer Vistet från vanliga hotell och ökar driftskostnaderna varför den samlade bedömningen är att nuvarande prisnivå är rätt. Att ändra prissättningen för att konkurrera med vanliga
hotell i närområdet strider dessutom mot gällande konkurrenslagstiftning.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Region Norrbotten genomför
en analys av hotell Vistets attraktivitet och prissättning gentemot framförallt
allmänheten. Detta för att öka beläggningsgraden. Enligt Sverigedemokraterna överstiger priserna på rum vid hotell Vistet marknadspriserna för hotellrum i närområdet, varför det kan vara svårt för hotell Vistet att upplevas
som attraktivt och därmed uppnå en god beläggningsgrad.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Patienthotell Vistet vid Sunderby sjukhus är i första hand avsett att användas
av patienter och deras anhöriga. Vistet arbetar utifrån ett hotellkoncept men
erbjuder också medicinsk service till patienter som är i behov av sjukhusansluten vård och behandling dygnet runt.
Hotell Vistet är ett komplement till vårdavdelningarna vid Sunderby sjukhus. Erfarna sjuksköterskor och undersköterskor finns tillgängliga dygnet
runt, för att erbjuda medicinsk trygghet och god service. Våningsvärdinnor
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finns dagligen till hands för att ge service såsom städning och servering av
mat.
Tilldelning av rum till externa gäster sker i mån av lediga rum, efter att tilldelning skett till patienter, anhöriga eller följeslagare till patienter. Priset för
externa gäster på hotell Vistet är 1 000 kronor för ett enkelrum, 1 300 kronor
för ett dubbelrum och 1 500 kronor för ett delux-dubbelrum
En jämförelse av prissättning av hotell i centrala Luleå och Boden har genomförts. Vid tiden för jämförelsen kostade ett rum för en person i Luleå
mellan 995 och 1 350 kronor per natt och ett rum för två personer mellan 1
011 och 1 555 kronor per natt. I Boden kostar ett rum för en person mellan
890 och 1 480 kronor per natt och ett rum för två personer mellan 1 090 och
1 700 kronor per natt.
Vistet är det patienthotell i landet som genomför flest vårdinsatser. På ett år
har Vistet ca 5 500 vårddygn för patienter som annars skulle ha behövt uppta
en vårdplats på sjukhuset. Patienthotell i övriga Sverige har till övervägande
del patienter som kommer och får strålbehandling, vårdpersonalen på patienthotellen ger då inte någon medicinsk behandling till dessa patienter. Beläggningen på hotell Vistet varierade mellan 61 och 40 procent under perioden december 2018 till och med december 2019. Arbete för att öka beläggningen och på så vis ytterligare avlasta vårdavdelningarna är ständigt pågående.
I konkurrenslagen finns bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet. Bestämmelserna innebär att en region kan förbjudas att driva
en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk art eller att i den verksamheten agera så att konkurrensen på marknaden begränsas.
Av kommunallagen framgår att kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och i syfte att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster.
Bilagor:
Motion 26-2019 om översyn av hotell Vistets attraktivitet och prissättning
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Service
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§ 110

Motion 28-2019 om översyn av BBeftervårdsverksamheten på hotell
Vistet
Dnr 3107-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbottens ambition är att på sikt föra över mer resurser och verksamhet från BB-avdelningen till BB-hotellet. Verksamheten är väl fungerande och en överföring av resurser skulle innebära en kostnadsbesparing för
regionen. Dock är det inte möjligt i nuläget på grund av den barnmorskebrist
som råder i länet. Som en åtgärd för att öka antalet barnmorskor erbjuds
sjuksköterskor vidareutbildning till barnmorska med studielön. Den framgångsrika satsningen har hitintills resulterat i 19 utexaminerade barnmorskor.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att regionen genomför en
analys av BB-eftervård på hotell Vistet. Analysen ska besvara om det är
möjligt att utöka öppettider och bemanning med barnmorskor till att omfatta
alla veckodagar.
Regionen strävar efter att utöka verksamheten på BB-hotellet så snart tillgången till barnmorskor är tillgodosedd.

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 förslaget.

Ärendet
Tillkomsten av patienthotell Vistet möjliggjorde öppnandet av BB-hotellet
där mammor vistas inför och efter normalförlossning. Hotellet är bemannat
med vårdpersonal dygnet runt, bland annat för provtagning och amningsstöd.
Barnmorska finns tillgänglig på förmiddagen på vardagar för patienter med
förväntat normalt efterförlopp. Vid behov av extra kontroller av barnmorska
eller undersköterska under helgtid är patienten inlagd på BB avdelning alter-
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nativt vistas på hotellet och genomför kontroller på BB. Av drygt 5 000 inläggningar år 2018 avsåg cirka 900 patienter från BB/gyn.
Enligt verksamhetsområdet gyn/obstetrik är det önskvärt men inte möjligt
med öppethållande alla veckodagar på BB-hotellet. Det är framförallt tre
orsaker som förhindrar detta:


Bristen på barnmorskor i hela länet som lett till att bemanningen på BBavdelningen redan är minimal.
 Barnmorskor roterar veckovis för att tillsammans med inhyrd personal
stötta verksamheten i Gällivare där personalbristen är extra svår.
 Det går inte att ersätta erfarna barnmorskor med nyutexaminerade rakt
av utan de behöver schemaläggas samtidigt de första åren.
Både vid kusten och i Malmfälten medför generationsväxlingen att ung personal ofta har stort uttag av föräldraledighet och annan lagstadgad ledighet. I
Malmfälten saknas åtta barnmorskor av totalt 16 tjänster.
På grund av kompetensbristen har regionen de senaste fyra åren erbjudit
sjuksköterskor studielön för vidareutbildning till barnmorska. Kostnaden för
studielöner finansieras sedan 2016 av särskilt riktade statliga medel. Totalt
har 21 personer genomgått 18 månaders utbildning till barnmorska och av
dessa är 19 personer kvar inom regionen. Satsningen har varit avgörande för
framtida kompetensförsörjning av barnmorskor.
Förutsättningar för en utökad bemanning på BB-hotellet
Idag bemannas BB-hotellet med en barnmorska halvtid och undersköterska
dygnet runt för att möjliggöra bland annat provtagning och amningsstöd.
En utökad bemanning på BB-hotellet med en halvtid barnmorska under
veckodagar samt heltid under helgerna påverkar schemaläggning på avdelningen som samordnas med hotellet. Schemaläggningen under helgerna styr
behovet av personal för att klara bemanning dygnet runt. Det innebär att en
utökning av bemanningen på hotellet med barnmorska alla veckodagar kräver nyanställning av ytterligare två barnmorskor samt fyra undersköterskor.
Lönekostnaden inklusive sociala avgifter för barnmorska i egen regi är ca
650 000 kr per år. För inhyrd personal är kostnaden mer är dubbelt så stor
eller ca 1,4 mnkr. Lönekostnaden inklusive sociala avgifter för undersköterska i egen regi är ca 480 000 kr. En utökad bemanning på BB-hotellet
med två barnmorskor och fyra undersköterskor i egen regi innebär en årlig
kostnadsökning med 3,2 mnkr. För bemanning med undersköterskor i egen
regi och inhyrda barnmorskor är den sammanlagda kostnadsökningen 4,8
mnkr.
Nuvarande bemanning på BB-hotellet finansieras till stor del av statliga medel varför en utökning av personalresurser inte ryms inom budgetramen.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Av analysen framkommer att en fullt bemannad dygnetruntvård skulle leda
till positiva effekter för de kvinnor som erhåller för- och eftervård på BBhotellet Vistet.
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Bilagor:
Motion 28-2019 om översyn av BB-eftervårdsverksamhet hotell Vistet
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
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§ 111

Motion 31-2019 om synliggörande och
minimerande av regionens
klimatavtryck
Dnr 3147-2019

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

Yttrande till beslutsförslaget
Regionens klimatavtryck är en viktig fråga och det behövs ett långsiktigt och
framåtsyftande arbete för detta. Regionen har påbörjat flera insatser för att
stärka regionens miljö- och hållbarhetsarbete. Till exempel kommer Agenda
2030 att integreras i en kommande styrmodell. De pågående och planerade
insatserna ger en bra grund för regionens klimatarbete.

Sammanfattning
Christina Snell Lumio (V) anför i en motion att Region Norrbotten har ett
stort ansvar att minimera klimatpåverkande växthusgaser samt att underlätta
för medarbetare och medborgare att göra det samma. Därför anses det viktigt
att veta vilken påverkan varje beslut får på klimatet och att varje besluts
klimatavtryck synliggörs för att kunna fatta beslut som inte belastar kommande generationer.
Christina Snell Lumio föreslår därför att en konsekvensanalys angående
klimatavtryck redovisas i beslutsunderlaget inför alla beslut och att en Klimatdirektör tillsätts med uppgift att bland annat tillse att Region Norrbotten
har noll eller negativa nettoutsläpp av klimatgaser år 2045.

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
Region Norrbottens klimatavtryck är en viktig fråga och ett långsiktigt,
framåtsyftade och integrerat arbete behövs för ett gott resultat. Flera insatser
för att utveckla regionens miljöarbete pågår. Regionstyrelsen har i uppdrag
att inför planeringen 2021 ta fram en ny styrmodell för att koppla såväl strategiska mål som verksamhetsmål till Agenda 2030. Ett första steg blir reg-
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ionfullmäktiges beslut i april 2020 om vilka av de 17 globala målen som
regionen prioriterar.
Ett annat arbete som pågår är att i inkludera miljö- och hållbarhetskonsekvenser i beslutsprocesser. Det beskrivs som en framgångsfaktor för att nå
det strategiska målet om hållbart nyttjande av resurser. I medfinansieringsbeslut i regionala utvecklingsnämnden beskrivs nyttan utifrån social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Hösten 2019 antog regionen en regional klimat- och energiplan för Norrbotten. Under 2020 kommer en handlingsplan att tas fram. Regionen ska även ta
fram en ny miljöplan under 2020. Dessa två arbeten blir också tillfällen där
regionen kan tydliggöra sina ambitioner avseende minskad klimatpåverkan.
Ett hållbarhetsarbete behöver integreras i alla verksamhet. Det talar emot att
en särskild klimatdirektör tillsätts.
Bilagor:
Motion 31-2019 om synliggörande och minimering av regionens klimatavtryck
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 112

Motion 32-2019 om att möjliggöra och
underlätta det politiska arbetet med
regional utveckling
Dnr 3398-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Anse att motionen är besvarad i den del som rör uppdelning av rådsarvode.
2. Bifalla förslaget om utökad fast arvodering till ordförande i regionala
utvecklingsnämnden samt uppdra åt regionstyrelsen att presentera förslag på av beslutet erforderliga ändringar i regler för arvode och ersättning till förtroendevalda.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Dagens arvodesregler tilldelar en viss procentuell andel av ett årsarvode till
varje oppositionsparti representerat i regionfullmäktige. Det finns inget i
regelverket som hindrar oppositionspartierna att fördela upp detta på två
eller fler partiföreträdare.
Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden kräver ett stort
engagemang för och kunskap om Norrbottens kultur- och näringsliv. Resor
såväl inom som utom länet är vanligt förekommande och uppdraget ställer i
någon mån krav på närvaro i hela vårt vidsträckta län. Utifrån detta bedöms
det att det fasta arvodet för uppdraget bör höjas.

Sammanfattning
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att det ska vara möjligt att dela upp
rådsarvodena mellan flera partiföreträdare samt om utökat fast arvode till
regionala utvecklingsnämndens ordförande. Möjligheten för partierna att
dela upp oppositionsrådsarvode mellan flera partiföreträdare finns i de gällande reglerna för arvode och ersättningar till förtroendevalda.
Enligt arvodesreglerna har ordförande i regionala utvecklingsnämnden rätt
till sammanträdes-/förrättningsarvode när denne gör insatser för nämndens
räkning. Region Norrbotten anser att en rörlig ersättning som utgår utifrån
hur mycket tid som uppdraget kräver bidrar till en ändamålsenlig fördelning
av arvodering efter arbetsinsats.
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Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionens första att-sats och att bifalla
det liggande förslagets andra att-sats.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion två ändringar i regelverket för arvode och ersättningar till förtroendevalda. För det första anser partiet att
arvodena för oppositions- respektive regionråd ska gå att dela upp på flera
partiföreträdare. Vidare anser partiet att arvoderingen av regionala utvecklingsnämndens ordförande ska uppvärderas från dagens fasta arvode om 10
procent av årsarvodet.
Det gällande regelverket för arvodering och ersättningar till förtroendevalda
medger i dagsläget en uppdelning av det oppositionsrådsarvode som tilldelats vartdera oppositionsparti i regionfullmäktige. Respektive oppositionsparti har möjlighet att själva bestämma vem eller vilka som ska fullgöra
rollen som oppositionsråd inom den tilldelade ramen.
I samband med senaste revideringen av regler för arvode och ersättningar till
förtroendevalda gjordes ställningstagandet att samma fasta arvodering skulle
gälla för samtliga ordförandeposter i nämnder och beredningar under regionfullmäktige, utan hänsyn till uppdragens olika omfattningar. Utöver detta
fasta arvode finns det även en rörlig komponent i det så kallade sammanträdes- och förrättningsarvodet. Om uppdraget kräver ett omfattande engagemang kommer detta leda till att ordföranden blir ersatt ekonomiskt efter arbetsinsats. Även om det fasta arvodet är detsamma för ordförandena så medför det rörliga arvodet att den totala ersättningen bestäms utifrån den tid som
uppdraget kräver.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med
regional utveckling
Protokollsutdrag skickas till:
Glenn Berggård (V)
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§ 113

Motion 3-2020 om systemet CallMe
Dnr 272-2020

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

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten har valt att implementera återuppringningssystemet
CallMe på alla hälsocentraler i regionen. Systemet uppfyller högt ställda
krav på tillgänglighet och god service. Regionen ser positivt på att ha samma
system i hela länet då det leder till en rättvisande och jämförbar uppföljning
av telefontillgängligheten och möjliggör utveckling och spridning av kopplade digitala tjänster.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbottens system CallMe skall vara frivilligt att använda för länets hälsocentraler och
andra verksamheter. Hur telefontillgängligheten till vården ska se ut ska vara
upp till den enskilda hälsocentralen eller verksamheten att avgöra.

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 förslaget.

Ärendet
CallMe är ett system som implementerats för alla verksamheter i Region
Norrbotten. Region Norrbotten vill säkerställa att återuppringningssystemet
fyller kraven på tillgänglighet och god service samt säkerställa att den uppföljning av telefontillgängligheten som görs blir rättvisande och jämförbar.
Inom regionen pågår ett intensivt arbete med att utveckla digitala tjänster
med koppling till bland annat 1177. Att ha samma återuppringningssystem i
hela länet gör att dessa tjänster kan erbjudas till alla verksamheter i regionen
och förenklar införandet rent tekniskt.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
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Bilagor:
Motion 3-2020 om översyn av systemet CallMe
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
IT/MT-Direktör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 114

Motion 4-2020 om att lyfta barnens
rättigheter i Region Norrbotten
Dnr 277-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten ser positivt på att barnkonventionen 1 januari 2020 blev
lag i Sverige. I samband med det fattade regionen ett beslut om att införa
prövning av barnets bästa i den politiska ärendehanteringen. Detta innebär
att from juni 2020 ska alla politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt, innefatta en prövning av barnets bästa. Det finns redan krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i politiska ärenden vilket nu förstärks av att
även barnets bästa införs i handläggningen av politiska ärenden.

Sammanfattning
Denise Magnusson (-) föreslår i en motion att det vid varje förslag till beslut
i handlingarna ska framgå att barnen har fått plats i beredningen; hur och vad
utredningen kommit fram till.

Ärendet
I samband med att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, fattade Region
Norrbotten ett beslut om att införa prövning av barnets bästa i den politiska
ärendehanteringen. Barnperspektivet kommer i likhet med jämställda beslut
att beaktas som en aspekt i ärenden. Detta innebär att from juni 2020 ska alla
politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt innefatta en prövning av
barnets bästa. Tjänstemännen fick i uppdrag att utforma en mall för prövning
av barnets bästa samt att anordna utbildningstillfällen för handläggare i regiondirektörens stab gällande prövning av barnets bästa i politiska ärenden.
Tjänstemannaorganisationen har även hållit i en kort inledande information
om barnkonventionen till regionfullmäktige i februari 2020. Det kommer
även att ske en mer omfattande utbildning riktad till regionfullmäktige samt
till personalen i regionen.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Det finns redan krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i politiska
ärenden vilket nu förstärks av att även barnets bästa införs i handläggningen
av politiska ärenden. Därmed tillförsäkras att varje flicka och pojke får sina
rättigheter tillgodosedda i Region Norrbottens verksamheter.
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Bilagor
Motion 4-2020 barnets rättigheter i Region Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till
Verksamhetsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 115

Motion 5-2020 om barnperspektivet
Dnr 285-2020

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

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten anser att det är positivt att barnkonventionen 1 januari
2020 blev lag i Sverige. I samband med det beslutade regionen att införa
prövning av barnets bästa i den politiska ärendehanteringen. Från och med
juni 2020 ska alla politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt, innefatta en prövning av barnets bästa. Det finns redan krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i politiska ärenden vilket nu förstärks av att även barnets bästa införs i handläggningen av politiska ärenden.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att barnperspektivet ska erhålla samma status som jämställdhetsperspektivet, det vill säga finnas med
som en aspekt i beslutsunderlag så att det på ett tydligt sätt framgår hur perspektivet beaktats. Vidare anför hon att regionens medarbetare ska få information och utbildning om barnkonventionen så att man kan tillämpa densamma ute i verksamheter samt att regionfullmäktige skall erhålla utbildning
om barnkonventionen med avseende på innehållet i den nya lagstiftningen.

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 förslaget.

Ärendet
I samband med att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, fattade Region
Norrbotten ett beslut om att införa prövning av barnets bästa i den politiska
ärendehanteringen. Barnperspektivet kommer i likhet med jämställda beslut
att beaktas som en aspekt i ärenden. Detta innebär att from juni 2020 ska alla
politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt innefatta en prövning av
barnets bästa. Tjänstemännen fick i uppdrag att utforma en mall samt att
anordna utbildningstillfällen för handläggare i regiondirektörens stab gällande prövning av barnets bästa i politiska ärenden. Tjänstemannaorganisationen har hållit i en kort inledande information om barnkonventionen till
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regionfullmäktige i februari 2020. Det kommer även att ske en mer omfattande utbildning riktad till regionfullmäktige samt till personalen i regionen.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Det finns redan krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i politiska
ärenden vilket nu förstärks av att även barnets bästa införs i handläggningen
av politiska ärenden. Därmed tillförsäkras att varje flicka och pojke får sina
rättigheter tillgodosedda i Region Norrbottens verksamheter.
Bilagor
Motion 5-2020 barnperspektivet
Protokollsutdrag skickas till
Verksamhetsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 116

Motion 8-2020 om stöd till synskadades
digitalisering
Dnr 623-2020

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

Yttrande till beslutsförslaget
Frågan som lyfts i motionen om stöd och anpassning av digitala tjänster för
blinda och synskadade är viktig när samhället ställer om mot ökad digitalisering. Regionstyrelsen ser positivt på de förslag som ges i motionen men
bedömer att arbetet inom ramen för regionens digitaliseringsstrategi och
planerade utbildningsinsatser tillgodoser regionens utvecklingsbehov. Ansvaret för utbildning och stöd till närstående och personal i hemmet är i
första hand ett primärkommunalt ansvar.

Sammanfattning
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionens syncentral får i uppdrag att utbilda i datapedagogik med synkompetens samt att regionen upprättar samverkansavtal, eller förändrar befintliga samverkansavtal, med kommunerna för att tillsammans utbilda de som stöttar blinda och synsvaga.

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
Enligt motionären sker en allt snabbare digitalisering i samhället, inte minst
inom hälso- och sjukvården. Flera grupper i samhället riskerar att ställas
utanför, särskilt blinda och synsvaga. Syncentralen kan stödja denna grupp
genom att tillsammans med kommunerna utbilda i ”datapedagogik med synkompetens”. Utbildningen ska i första hand rikta sig till befintlig personal
men även till nya datapedagoger.
Digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård
För att möta medborgarnas behov av nära vård på nya sätt med hög tillgänglighet satsar regionen på digitala lösningar. En av de styrande principerna i
strategin är att digitaliseringen ska utgå från patientens perspektiv och genomföras i samverkan bland annat med kommunerna. Personer med funkt-
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ionsvariationer nämns inte explicit utan skrivningen avser alla patienter i
Norrbotten. Regionens målsättning är däremot att fortlöpande säkerställa
digitala tjänster som är anpassade för personer med funktionsvariationer.
Regionen tar kontinuerligt del av synpunkter från patienter via undersökningar och länken Klagomål och synpunkter på vården, norrbotten.se. Personer med kroniska sjukdomar och personer med komplexa vårdbehov ställer
särskilda krav på regionens förmåga till nya tjänstelösningar. För att underlätta övergången till nya digitala verktyg för personer med funktionsvariationer bibehålls befintliga kontaktvägar i avvaktan på att nya lösningar är på
plats. Vid upphandling av regionens nya tjänst Digitalen ställdes krav på att
leverantören uppfyller skyldigheter som anges i Lag om tillgänglighet till
digital service. Webbtjänsten underlättar för synsvaga genom förklarande
texter till bilder, knappar och länkar samt att det är möjligt att ändra textstorlek, färger, konstrast, zoom.
Samverkansavtal
Regionen har inte upprättat samverkansavtal med kommunerna eller med
Norrbotten kommuner som reglerar frågan om digitala tjänster för blinda och
synskadade. Tidigare samverkade syncentralen med kommunalt anställda
syninstruktörer. Tjänsterna har successiv avvecklats och för närvarande finns
endast en syninstruktör i Luleå kommun.
Utbildning och stöd
Digitaliseringsavdelningen arbetar fortlöpande med att förbättra och utveckla
regionens digitala tjänster. Ett prioriterat område är att via utbildningsinsatser höja kunskapen om digitala verktyg bland befolkningen i länet. Planering
av utbildningsinsatser pågår och målet är att presentera nya satsningar hösten
2020.
Syncentralen ansvar för stöd och utbildning till alla personer med synnedsättning i länet. Verksamheten erbjuder kurs- och gruppverksamhet samt
hem- och skolbesök för att bedöma behov av hjälpmedel och annat stöd.
Datapedagogen ansvarar för installation av dataprogram och tekniska hjälpmedel samt utbildar personer med synnedsättning och lärare. Datapedagogen
kan även fjärrstyra datorer för att lösa eventuella problem för brukare. För
närvarande är cirka 140 datorer anslutna till systemet.
Frågan om utökat stöd och utbildning riktat till närstående och personal i
hemmet är i första hand ett primärkommunalt ansvar. Syncentralen är öppen
för samverkan med kommunerna till exempel genom att arrangera temadagar
om digitalisering och synnedsättning för personal, närstående eller andra
aktörer i samhället.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar. Den medicinska bedömningen avgör behovet av
habilitering, rehabilitering och stöd.
Bilagor:
Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering
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Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
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§ 117

Behandling av sjukvårdsberedningens
verksamhetsrapport 2019
Dnr 3293-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport
2019 godkänns.
2. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband
med återföringsdagen 2021.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen delar sjukvårdsberedningens slutsatser om behovet av fortsatta insatser för att underlätta användandet av ny teknik i hälso- och sjukvårdens möte med patienten. Hälso- och sjukvårdens omställning till nya
arbetssätt och digitalisering medför stora möjligheter till förbättringar. Regionstyrelsen har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av länets hälso- och sjukvård inom de områden som lyfts fram
i sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport för 2019.

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar i ärendet sin beredning av sjukvårdsberedningens
verksamhetsrapport 2019 på temat ny teknik och vårdappar. Styrelsen redovisar ett flertal pågående och planerade aktiviteter som svarar mot de behov
som sjukvårdsberedningen identifierat. En av de mest framträdande åtgärderna är e-tjänsten Digitalen som infördes i januari 2020.

Ärendet
Sjukvårdsberedningens uppdrag och verksamhetsrapport 2019
Sjukvårdsberedningen har under verksamhetsåret 2019 haft i uppdrag att
föra dialog med länets medborgare kring inriktning, omfattning och nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna.
Sjukvårdsberedningen presenterade sin verksamhetsrapport 2019 vid regionfullmäktiges sammanträde den 19/20 november 2019 (RF 190213 § 9).
Utifrån uppdraget har beredningen gjort följande sammanfattning av medborgarnas behov:
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Breddning av det digitala utbudet så att medborgaren kan följa sina remisser, genomföra enklare uppföljningar digitalt och av/omboka vårdtid
digitalt oavsett tid på dygnet.
 Information på fler språk på 1177.
Regionfullmäktige har vid nämnda sammanträde överlämnat sjukvårdsberedningens rapport till regionstyrelsen för vidare beredning.
Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens
verksamhetsrapport 2019
I följande avsnitt ger regionstyrelsen en övergripande sammanfattning av
pågående arbete inom de behovsområden som sjukvårdsberedningen redovisat.
God internet- och telefontäckning i hela Norrbotten
Av regionala utvecklingsstrategin framgår att regionens målsättning är att 98
procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025, övriga ska ha tillgång till 100 Mbit/s.
En viktig resurs för att uppnå målet är regionala bredbandskoordinatorer.
Regeringen beslutade år 2017 att funktionen ska finnas i varje län. I Norrbotten är koordinatorn placerad inom regionen som kontaktpunkt för bredbandsfrågor för både offentliga och privata aktörer. Bredbandskoordinatorn ska
verka för
 övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer
som är av betydelse för bredbandsutbyggnaden och verksamma i länet,
 ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster samt
 att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor och
bistå i arbetet med lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät).
Information och marknadsföring av digitala tjänster
Regionens arbete med realiseringen av Digitaliseringsstrategin med nya etjänster som Mobil incheckning och den digitala ingången Digitalen har fått
stor spridning bland annat via regionens sida på Facebook, norrbotten.se,
SVT Nyheter Norrbotten, P4 Norrbotten och lokala tidningar. Tidningen
1177 Vårdguiden Norrbotten som delas ut till alla hushåll fyra gånger per år,
har i stor utsträckning bidragit till marknadsföring av tjänsten.
Det är angeläget att fler medborgare intresseras för att använda digitala tjänster varför regionen kontinuerligt utvecklar och planerar nya informationsoch marknadsföringsinsatser. I första hand används digitala kanaler och sociala media för riktade budskap till utvalda målgrupper, men även informationsinsatser på sjukhus och hälsocentraler genomförs. Samordnade och strategiska pressaktiviteter prioriteras.
Regionen har tagit fram informationsmaterial riktat till vårdpersonal som
används för att informera patienter om tillgängliga e-tjänster såsom Journalen på nätet och möjligheten att se bokade tider, avboka, omboka eller boka
nya tider för besök. Tidbokning via inloggat läge på 1177.se är infört inom
mammografin och nästan hela primärvården. Införande pågår även inom
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specialistvården. I skriftliga kallelser till besök finns information om regionens e-tjänster. Informationsinsatser har även genomförts till patient- och
brukarorganisationer samt via projektet Visningsrum för välfärdsteknik i
Kalix. För att ytterligare öka tillgängligheten till information har norra sjukvårdsregionen gemensamt översatt texter på 1177.se till nationella minoritetsspråk.
Utveckling av nya arbetssätt och digitalt utbud
Inom regionen bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för
strategin Vägen till framtidens hälsa och vård 2035 och Digitaliseringsstrategin för framtidens hälsa och vård. Regionen har vidtagit åtgärder för ökad
digitalisering i samverkan med vårdens verksamheter inom ett flertal områden. Vid etablering av ett bredare digitalt utbud fastställs effektmål i syfte att
erbjuda invånare och patienter bättre service och ökad tillgänglighet till vården samtidigt som tjänsterna ska möjliggöra att vården kan arbeta mer tidsoch resurseffektivt.
Nedan följer en kort sammanfattning av några pågående initiativ.
Digitalen
En central ingång till Digitalen togs i drift februari 2020 och blev omedelbart
en väg in till vården när Corona-pandemin tog fart. Digitalen erbjuder patienten stöd, råd, bedömning och i vissa fall behandling. Vårdkontakten
journalförs och vid behov av fysiskt besök i vården överlämnas patienten till
den hälsocentral där patienten är listad. Akuta ärenden hänvisas till 112 eller
1177. Tjänsten är öppen dygnet runt. Chatten bemannas av sjuksköterskor
från 1177 på vardagar mellan klockan 08.00 -21.00 och helger 08.00 - 16.00.
Vardagar finns även läkare tillgänglig cirka två timmar per dag.
Från start den 27 februari fram till och med den 3 maj har 8 502 besökare
loggat in på Digitalen, varav 3 210 utgörs av ärenden via chatten. Av det
totala antalet ärenden har 3 200 överförts för fortsatt handläggning till sjuksköterska eller läkare. Projektet har gått in i steg två som innebär att digitala
ingångar introduceras och testas vid fyra utvalda hälsocentraler. Patienter
kan välja att registrera sitt ärende digitalt istället för att ringa till hälsocentralen som därefter sköter ärendet digitalt eller bokar tid för besök. Hälsocentraler som har infört digital ingång är Örnäset, Sanden, Pajala och Kalix.
Digitala vårdbesök och återbesök i vården
I ett stort och glesbefolkat län som Norrbotten är långa sjukresor ibland en
oundviklig del i kontakten med hälso- och sjukvården. Regionen prioriterar
utveckling av alternativ till traditionella vårdkontakter för att minska längre
patientresor.
Ett pilotprojekt har startat i syfte att erbjuda en digital tjänst som gör det
enkelt för vårdens verksamheter att bjuda in till digitala vårdmöten via video. Patienten kan genom applikationen Vård i Norr delta via video på ett
sätt som är säkert för både patient och personal. Tjänsten testas och utvärderas under 2020 för att därefter introduceras inom hela organisationen. Målsättningen är att en betydande del av återbesök inom vården ska genomföras
digitalt vilket minskar behovet av patienttransporter.
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Blå appen
Inom barn- och ungdomspsykiatrin pågår under året pilotprojektet Blå appen
som är ett digitalt stöd för initial bedömning av vårdnivå via kvalitetssäkrade, enhetliga och likvärdiga bedömningsunderlag. Via appen finns även
tillgång till bedömningsinstrument och skattningsskalor som besvaras digitalt av patienter, vårdnadshavare och lärare. Förväntade nyttoeffekter är
bland annat minskad administration, effektivare och standardiserade vårdprocesser samt underlätta för utvärdering av vård- och behandlingsinsatser.
Hemmonitorering av patienter med hjärtsvikt
I samverkan med Pajala hälsocentral startas i närtid en pilot som innebär att
cirka 20 patienter med hjärtsvikt erbjuds att utföra dagliga egenkontroller.
Patienternas utrustas med läsplatta, blodtrycksmätare och våg. Mätvärden
överförs automatiskt till en monitoreringstjänst som övervakas av vårdpersonal vid hälsocentralen. Om mätvärdena avviker kontaktas patienten direkt
innan tillståndet förvärras. Tjänsten och arbetsmetoden testas och utvärderas
under sex månader innan beslut tas om breddinförande i länet.
Digitalt tolkstöd
En mindre pilot genomförs vid Mjölkuddens hälsocentral i syfte att testa
digitalt tolkstöd. Patienter som inte behärskar svenska kan kommunicera
med vårdpersonal via en applikation som översätter direkt till ett flertal
språk. Tjänsten är utvecklad för primärvården och kan utgöra ett alternativ
till traditionella tolktjänster.
1177 Vårdguiden och Journalen på nätet
Corona-pandemin har medfört att antalet kontakter med 1177 Vårdguiden
och inloggningar på 1177.se har ökat kraftigt från en redan hög nivå. Av
Ineras årliga varumärkesundersökning framkommer att befolkningen i länet
har stort förtroende för digitala tjänster på 1177 Vårdguiden. Norrbotten är
inom de flesta områden i toppskiktet bland Sveriges regioner. Antalet inloggningar på 1177.se har ökat med 50 procent jämfört år 2019 och nästan
dubbelt så många vårdbesök genomförs digitalt, via video eller telefon. Antalet som bokar ny tid, avbokar och ombokar besök på 1177.se har ökat och
likaså antalet äldre som loggat in och använder e-tjänster. Som exempel kan
även nämnas att antal registrerade digitala besök i VAS har ökat från 24 500
år 2019 till 44 000 de fyra första månaderna i år.
Från och med 2020 är det dessutom möjligt att logga in och läsa information
från barnsjukvården, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri och det pågår arbete
med att göra det möjligt för patienten att följa sin remiss.
Folktandvården direkt
Folktandvården genomför ett pilotprojekt för att undersöka om tillgängligheten till tandvården för vuxna ökar genom förändrade arbetssätt och ett
digitalt boknings- och resursoptimeringsverktyg. Projektet avslutas sommaren 2020. Efter utvärdering beslutas om eventuell fortsättning.
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Uppdrag
Regionstyrelsen vill mot bakgrund av det redovisade lyfta fram följande
åtgärder som viktiga att följa upp i relation till de behov som sjukvårdsberedningen identifierat.
Följande genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i
samband med återföringsdagen 2021.




Verkan för att öka tillgången till bredband.
Informations- och marknadsföringsinsatser för att öka kunskapen om etjänsten Digitalen, vårdappar och andra digitala tjänster som 1177.
Genomförda piloter och projektinföranden inom ramen för digitaliseringsstrategin.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Utvecklingsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-76, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 9 juni 2020

Sida 99 (119)

§ 118

Remiss Delbetänkandet Hälso- och
sjukvård i det civila försvaret –
underlag till försvarspolitisk inriktning
Dnr 681-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för
att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälsooch sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör
utvecklas (direktiv 2018:77).
I delbetänkandet SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret,
tillstyrker Region Norrbotten i allt väsentligt förslag och bedömningar vilket
väl beskriver de behov och utmaningar som hälso- och sjukvården samt även
tandvården står inför under höjd beredskap och krig.

Ärendet
I delbetänkandet redovisas utredningens analys av de förslag till inriktning
för hälso- och sjukvården som en del av det civila försvaret som Försvarsberedningen, Försvarsmakten och MSB har lämnat.
I betänkandet föreslås en rad åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdens
förmåga vid höjd beredskap eller krig. Några av de mest väsentliga förslagen
är att en planeringsprocess inrättas innehållande bl a målsättningar och prioriteringsprinciper, gemensamma kriterier för kapacitet för hälso- och sjukvården, utökad beredskapslagring, återaktiverad civilplikt samt utbildning
och övning för läkare och sjuksköterskor i traumavård och krigskirurgi.
Utredningens bedömningar i detta delbetänkande avser att utgöra underlag
inför den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen ska lämna
till riksdagen under hösten 2020.
Utredningen har bl a haft i uppdrag att:


kartlägga behovet av stöd från staten,



vilken målsättning hälso- och sjukvården ska ha för planeringsarbetet
samt
 utreda behovet av en sammanhållande funktion för samhällets försörjningsberedskap
Utredningen redogör också för vilka åtgärder som bör prioriteras under
kommande försvarsbeslutsperiod.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-76, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 9 juni 2020

Sida 100 (119)

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23).
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
Verksamhetsdirektör
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§ 119

Revisionsrapport Styrning, uppföljning
och kontroll av Folktandvårdens
uppdrag
Dnr 343-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att:
1. Återkoppla om vidtagna åtgärder inom kompetensförsörjning, prioriteringar och en ekonomi i balans till regionstyrelsen.
2. Besluta att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att det finns fortsatt behov av åtgärder framförallt avseende ekonomi i balans och delvis avseende styrelsens interna kontroll.

Sammanfattning
Regionens revisorer har genomfört en granskning av styrning, uppföljning
och kontroll av folktandvårdens uppdrag. Granskningen syftar till att undersöka om regionstyrelsen, avseende folktandvården, bedriver en ändamålsenlig verksamhet på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig
kontroll. Regionstyrelsen redovisar pågående och planerade åtgärder för att
säkerställa en positiv utveckling inom av revisionen identifierade områden;
kompetensförsörjning, tillgänglighet, prioriteringar samt en ekonomi i balans.

Ärendet
Revisorerna har granskat styrning, kontroll och uppföljning av folktandvårdens uppdrag med utgångspunkt ifrån bedömningar av kontrollmåtten kompetensförsörjning, tillgänglighet, behandlingsmässiga resultat och ekonomiska resultat.
Revisionens bedömning
Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen i begränsad utsträckning
bedriver en ändamålsenlig verksamhet, inte bedriver verksamheten på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt och delvis bedriver verksamheten med
tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna har lämnat följande rekommendationer till regionstyrelsen:
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Se över regionens prioriteringsordning för folktandvården och vidta
åtgärder för att säkerställa att denna är fortsatt giltig.
Utreda och vidta ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.

Regiondirektörens kommentarer
Kompetensförsörjning

Regionen har vidtagit åtgärder för att stärka och skapa förutsättningar för
kompetensförsörjning. Den demografiska utvecklingen leder till minskade
personella resurser och samtidigt ökat vårdbehov, vilket kräver färre och
större tandvårdskliniker och fortsatt arbete med kompetensväxling.
Någon dokumenterad åtgärdsplan finns inte, men regionen gör kontinuerlig
uppföljning av vidtagna åtgärder. Fortsatta åtgärder kommer att vidtas för en
säkrad kompetensförsörjning inom folktandvården.
Tillgänglighet

Regionstyrelsen får del av uppföljning angående mål och verksamhet avseende arbete med tillgänglighet i samband med delårsrapport och årsredovisning. Ett nytt verktyg för gemensam och transparent produktions- och kapacitetsplanering är infört 2019.
Behandlingsmässigt resultat

Regionstyrelsen har upprättat mål och styrning för regionens arbete med
behandlingsresultat vilka kompletteras med styrmått i folktandvårdens divisionsplan och inom divisionen har riktlinjer för behandling upprättats utifrån
nationella riktlinjer. Regionstyrelsen får del av uppföljning avseende upprättade mål och verksamhet via delårs- och årsredovisning. Prioriteringsordningen för folktandvården kommer att ses över och identifierade brister åtgärdas. Minskad infrastrukturkostym och resurser samlade på färre och
större kliniker kommer att underlätta prioriteringsarbetet.
Ekonomiska resultat

Folktandvården når inte en ekonomi i balans. Åtgärder har vidtagits fortlöpande sedan 2015 för att möta de ekonomiska utmaningarna inom folktandvårdens verksamheter men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att uppnå
en ekonomi i balans, varav den viktigaste är en förändrad klinikstruktur.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisionsrapport ”Styrning, uppföljning och kontroll av folktandvårdens
uppdrag”
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Divisionschef Folktandvård
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Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 120

Revisionsrapport Grundläggande
granskning av regionstyrelsen 2019
Dnr 499-2020

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

Yttrande till beslutsförslaget
Det är bra att revisorerna lyfter dessa viktiga frågor.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat styrelsens ansvarsutövande. Syftet med
granskningen har varit att pröva om styrelsens verksamhet bedrivs på ett
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med
tillräcklig intern kontroll. Revisionens samlade bedömning är att verksamheten inte bedrivs på ett helt ändamålsenligt sätt, inte på ett helt ekonomiskt
tillfredsställande sätt och inte med helt tillräcklig intern kontroll och behöver utvecklas.
Arbete är påbörjad med att revidera reglementen avseende uppsiktplikt och
ägarstyrning, tydliggöra regel för internkontroll samt ta fram riktlinje som
beskriver regionstyrelsens uppsiktplikt och hur det arbetet ska gå till.

Ärendet
Revisorernas granskning
Revisorerna har gjort en grundläggande granskning av regionstyrelsens ansvarsutövande och om regionstyrelsens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen bedriver
verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt och inte helt ekonomiskt
tillfredsställande sätt samt inte med helt tillräcklig intern kontroll.
Med anledning av granskningens iakttagelser och bedömningar lämnade
revisorerna följande rekommendationer:
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Regiondirektören rapporterar vidtagna och pågående åtgärder:
I det påbörjade arbetet med att revidera regel för intern kontroll tydliggörs
nämndernas ansvar för sin intern kontroll samt hur regionstyrelsen ska följa
upp divisionernas egenkontrollarbete.
Hösten 2019 initierades en utredning med syfte att uppnå en ökad samordning, ökat aktivt ägande, ett förenklat ägaransvar, ökad flexibilitet och en
minskad overheadkostnad. Olika sätt att organisera de samägda bolagen
utreddes och analyserades utifrån verksamhetsmässiga effekter, ekonomiska
effekter och möjligheten att genomföra föreslagen förändring. I samband
med ägarsamråden i mars 2020 beslutades att förslaget om en gemensam
ägaridé med gemensamma mål upprättas. Syftet är att samordna det operativa ägandet och utveckla styrningen.
Framtagande av en riktlinje är påbörjad som ska beskriva regionstyrelsens
ledning och styrning, ansvarsfördelning mellan styrelse och nämnder samt
former för tillsyn av nämnder, bolag och kommunalförbund.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisorernas skrivelse ”Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2019”
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2019”
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
Regionens revisorer
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§ 121

Revisionsrapport Regionstyrelsens
verkställighet av beslut fattade utifrån
fullmäktigeberedningarnas rapporter
Dnr 498-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att följande delar dokumenteras i de uppdrag som styrelsen beslutar om utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter:
- uppdragsansvarig enhet
- uppdragens status vid återföringsdagen.
2. Revisionsrapporten och regionstyrelsens svar delges fullmäktiges beredningar.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen välkomnar revisorernas granskning av styrelsens hantering
av fullmäktigeberedningarna rapporter och anser att det utifrån revisorernas
rekommendationer finns anledning att säkerställa styrelsens dokumentation
av beslutade uppdrag.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens hantering av fullmäktigeberedningarnas rapporter. Revisorerna bedömer att styrelsen har en ändamålsenlig process inom området och att den interna kontrollen är delvis tillräcklig.

Ärendets behandling under sammanträdet
Elisabeth Lindberg (S) föreslår ett tillägg om att revisionsrapporten och regionstyrelsens svar delges fullmäktiges beredningar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Elisabeth Lindbergs tillägg under proposition och finner
att regionstyrelsen bifaller tillägget.

Ärendet
Regionfullmäktiges två beredningar Sjukvårdsberedningen och Uppdragsberedningen får årligen uppdrag av regionfullmäktige. Uppdragen innebär att
föra dialog och identifiera behov hos medborgare och aktörer i frågor som
fullmäktige bedömer som angelägna. Respektive beredning lämnar efter
slutfört uppdrag en skriftlig rapport till fullmäktig där identifierade behov
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inom området redovisas. Fullmäktige överlämnar efter sitt godkännande
rapporten till styrelsen med uppdrag att vidta lämpliga åtgärder. Styrelsen
återkommer därefter till fullmäktige med förslag på åtgärder. Återrapportering av åtgärderna sker därefter vid fullmäktiges återföringsdag.
Revisorernas bedömning
Revisorerna bedömer att styrelsens hantering av beredningsrapporterna är
ändamålsenlig men att den interna kontrollen gällande fördelning av uppdrag
till verksamheten och återrapporteringen under genomförandetiden, samt vid
återföringsdagen, inte dokumenteras i tillräcklig utsträckning för att vara
spårbart. Revisorerna lämnar därför följande rekommendationer till regionstyrelsen.



Tydliggör var ansvaret för respektive uppdrag ligger.
Utveckla återrapportering av genomförda uppdrag så att en bättre spårbarhet finns över vad som är utfört och vilka eventuella åtgärdsbehov
som kvarstår.

Regiondirektörens kommentarer
Region Norrbotten har infört rutiner för att uppdrag i anslutning till fullmäktigeberedningarnas rapporter ska dokumenteras på samma sätt som övriga
styrelseuppdrag. Det innebär att återrapportering till styrelsen under genomförandetiden kommer ske via det befintliga återrapporteringsärendet som går
till varje styrelse. Det finns även en särskild hemsida för återföringsdagen
där dokumentation från dagen sparas och tillgängliggörs för fullmäktiges
ledamöter.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisorernas skrivelse
Revisionsrapport Regionstyrelsens verkställighet av fattade beslut utifrån
fullmäktigeberedningarnas rapporter
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Regiondirektör
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-76, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 9 juni 2020

Sida 108 (119)

§ 122

Regler för film och foto
Dnr 736-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att anta regler för film och foto.

Sammanfattning
Region Norrbottens sjukhus, vårdinrättningar och sjuktransporter är inte
offentliga platser. Därför behövs det tillstånd när någon vill fotografera eller
filma i lokaler där det bedrivs sjukvård eller tandvård. Det gäller även vårdmöten med hjälp av digital teknik.

Ärendet
Landstingsstyrelsen beslutade 2014-12-09 § 238 att fastställa regler för fotografering och filmning i vården. Region Norrbotten behöver uppdatera dessa
regler eftersom den tidigare regeln inte inkluderade vårdmöten som sker
digitalt och innehöll inaktuella benämningar och funktioner.
Patienter, besökare och personal som vistas i Region Norrbottens lokaler
eller deltar i vårdmöte på distans ska kunna vara säkra på att de inte fotograferas eller filmas mot sin vilja. Fotoförbudet värnar både om patientsekretessen och integritet hos anställda och besökare.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Regler för film och foto
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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§ 123

Revidering av reglemente för politisk
samverkansberedning för hälsa, vård,
omsorg och skola
Dnr 751-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att anta föreslagna revideringar av reglementet för
politiska samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola.

Sammanfattning
Vid politiska samverkansberedningens sammanträde 2020-02-14 har det
föreslagits revideringar i enlighet med nedanstående förslag.

Ärendet
Med anledning av att det uppkommit olika tolkningar av reglemente för politisk samverkansberedningen finns behov av att förtydliga delar av det. Revideringen omfattar § 2 och § 5 i reglementet.
Nuvarande skrivning
2 § Funktionerna som ordförande och vice ordförande ska växla årsvis mellan parterna.
Föreslag ny skrivning
2 § Funktionerna som ordförande och vice ordförande ska växla årsvis mellan parterna och ordförande och vice ordförande följer den part som innehar
ansvaret för den politiska samverkansberedningen.
Nuvarande skrivning
5 § Ledamöternas mandattid sammanfaller med mandattiden för regionstyrelsen.
Förslag ny skrivning
5 § Ledamöternas mandattid sammanfaller med allmänna val.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Politisk samverkansberedningens protokoll 2020-02-14
Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vår, omsorg och
skola
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Protokollsutdrag skickas till:
Norrbottens kommuners styrelse
Verksamhetsdirektör
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§ 124

Uppsiktsplikt över hel- och delägda
bolag 2019
Dnr 786-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionstyrelsen att besluta:
1. Att verksamheten i det delägda bolaget BD Pop AB under 2019 bedrivits
i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
2. Att verksamheten i det delägda bolaget Energikontor Norr AB under
2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och
befogenheter.
3. Att verksamheten i det delägda bolaget Filmpool Nord AB under 2019
bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
4. Att verksamheten i det delägda bolaget InformationsTeknik i Norrbotten
AB under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
5. Att verksamheten i det delägda bolaget Investeringar i Norrbotten AB
under 2019 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
6. Att verksamheten i det delägda bolaget Norrbotniabanan AB under 2019
bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
7. Att verksamheten i det delägda bolaget Arctic Business Incubator AB
under 2019 bedrivits i enlighet med de för bolaget fastställda styrdokumenten.

Yttrande till beslutsförslaget
De region- och kommunägda bolagen bidrar med sin verksamhet till Norrbottens utveckling. Regionfullmäktige beslutade i februari 2020 att inrätta en
årlig bolagsdag där bolagen ska presentera sin verksamhet för regionfullmäktige för att öka kunskapen om bolagen och synliggöra deras bidrag till
länets utveckling. Bolagsdagen var planerad till fullmäktige 22 april men på
grund av rådande pandemi skjuts dagen till ett senare fullmäktige.

Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen pröva om verksamhet som bedrivits i hel- eller
delägda bolag under föregående år varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Prövningen omfattar sex delägda bolag.
Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som respektive bolag
bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.
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Arctic Business Incubator AB är prövat utifrån dess styrdokument då Region
Norrbotten är minoritetsägare.
Regionala utvecklingsnämnden har 2020-06-02 § 64 föreslagit fullmäktige
besluta att verksamheten i de delägda bolagen BD Pop AB, Energikontor
Norr AB, Filmpool Nord AB, InformationsTeknik i Norrbotten AB, Investeringar i Norrbotten AB, Norrbotniabanan AB samt Arctic Business Incubator
AB bedrivits i enlighet med fastställda ändamål, befogenheter och fastställda
styrdokument.

Ärendet
Det finns en lagstadgad skyldighet i kommunallagen (6 kap 9-10§§ KL) för
regionstyrelsen att pröva om de kommunala bolagen (här avses både hel- och
delägda bolag, se 10 kap § 2 KL) följt kommunala ändamål och befogenheter. I årliga beslut ska varje aktiebolag prövas om den verksamhet som bedrivits varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är
fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Enligt regionstyrelsens reglemente 5 § ska styrelsen senast 30 maj pröva om
den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som regionen helt eller delvis
äger under föregående kalenderår varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Prövningen av 2019 års verksamhet omfattar de delägda bolagen BD Pop
AB, Energikontor Norr AB, Filmpool Nord AB, InformationsTeknik i Norrbotten AB, Investeringar i Norrbotten AB, Norrbotniabanan AB och Arctic
Business Incubator AB
Bedömningen görs utifrån bolagsordning och ägardirektiv samt information
inhämtat från årsredovisningar och uppföljning av ägardirektiv.
Prövning avseende regionens delägda bolag:
BD Pop AB organisationsnummer 556841-3438
Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling genom att
stödja talanger, stärka den regionala musikbranschen samt simulera tillväxt
av kulturella och kreativa näringar inom regionen.
Nettoomsättningen var under året 278 468 kronor och resultatet efter finansiella poster blev 79 561 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och
styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. BD Pop AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
Energikontor Norr AB organisationnummer556595-9151
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Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip arbeta för en ökad andel av förnybar
energi och energieffektivisering, bidra till utvecklingen av samverkan inom
energi- och klimatområdet samt stödja och utveckla regionsamverkan i ett
internationellt perspektiv.
Nettoomsättningen var under året 15 069 000 kronor och resultatet efter
finansiella poster blev 591 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med
ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör
och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Energikontor Norr AB
bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
Filmpool Nord AB organisationsnummer 556529-8790
Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling genom att
utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och audiovisuell
produktion, som en viktig kulturnäring. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.
Nettoomsättningen var under året 28 050 961 kronor och resultatet efter
finansiella poster blev 94 288 kronor. Verksamheten har varit i linje med
ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör
och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Filmpool Nord AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet
och befogenheter.
InformationsTeknik i Norrbotten AB organisationsnummer 556537-6877
Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling och tillväxt
inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska verka för att det länsgemensamma nätet kommer till en praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas.
Nettoomsättningen var under året 38 735 000 kronor och resultatet efter
finansiella poster blev 2 913 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med
ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör
och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. InformationsTeknik bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet
och befogenheter.
Investeringar i Norrbotten AB organisationsnummer 556903-8119
Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets- självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling genom att
importera etablerare och investerare till Norrbottens län.
Nettoomsättningen var under året 4 770 000 kronor och resultatet efter finansiella poster blev 675 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med
ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör
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och styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Investeringar i Norrbotten AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala
ändamålet och befogenheter.
Norrbotniabanan AB organisationsnummer 556755-2517

Bolagets ändamål är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) byggs
sträckan mellan Umeå och Haparanda samt därmed förenlig verksamhet.
Rörelseintäkterna var under året 1 066 000 kronor och resultatet efter finansiella poster blev -35 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och
styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Norrbotniabanan bedöms ha
bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala ändamålet och befogenheter.
Arctic Business Incubator AB organisationsnummer 556668-3198
Bolaget ska bistå entreprenörer och potentiella tillväxtföretag med aktiv och
anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk, en kreativ tillväxtmiljö och även idka därmed förenlig verksamhet.
Majoriteten av bolaget är privat, Region Norrbotten äger 9 procent.
Rörelseintäkterna var under året 17 230 000 kronor och resultatet efter finansiella poster blev -974 000 kronor. Verksamheten har varit i linje med ägardirektiven. Vid årsstämman beviljades bolagets verkställande direktör och
styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Arctic Business Incubator AB
bedöms ha bedrivit sin verksamhet enligt de för bolaget fastställda styrdokumenten.
Bilagor:
Årsredovisning 2019 BD Pop AB
Årsredovisning 2019 Energikontor Norr AB
Årsredovisning 2019 Filmpool Nord AB
Årsredovisning 2019 InformationsTeknik i Norrbotten AB
Årsredovisning 2019 Investeringar i Norrbotten AB
Årsredovisning 2019 Norrbotniabanan AB
Årsredovisning 2019 Arctic Business Incubator AB
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 125

Avyttring av aktier i Investeringar i
Norrbotten AB
Dnr 787-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Norrbotten
avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Gällivare kommun till
ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

Yttrande till beslutsförslaget
Sedan Investeringar i Norrbotten AB bildandes har ett mål varit att samtliga
av Norrbottens kommuner ska vara delägare i bolaget. I och med Region
Norrbottens försäljning av aktier till Gällivare kommun kommer tretton av
länets fjorton kommuner att vara delägare. Detta är ett viktigt steg som ger
en stabilitet till bolaget och goda förutsättningar för att fortsätta arbetet för
fler internationella affärer till Norrbotten.

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har 2020-06-02 § 65 föreslagit fullmäktige
besluta att Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten
AB till Gällivare kommun till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

Ärendet
Investeringar i Norrbotten AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala
Piteå, Älvsbyn, Överkalix samt Övertorneå. Ett erbjudande om delägarskap
har ställts till övriga kommuner i Norrbotten. Enligt överenskommelse vid
bolagets bildande köper tillkommande kommuner i första hand av Region
Norrbottens aktieandel.
Gällivare kommun har erbjudits att köpa 28 aktier av Region Norrbotten och
genom det teckna 1,4 procent av bolaget, för en köpeskilling av 2 800 kr.
Efter avyttringen äger Region Norrbotten 1516 aktier, vilket motsvarar 75,8
procent av totala antalet aktier i Investeringar i Norrbotten AB.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 126

Förnyat borgensåtagande för
högvärdeskomponenter till tågfordon
av typen Coradia
Dnr 788-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Region Norrbotten går i proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens relativa andel av finansieringen för högvärdeskomponenter till tågfordonen av typen Coradia vilka förvaltas av AB Transitio.
2. Utse regionstyrelsens ordförande att för Region Norrbottens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Yttrande till beslutsförslaget
Den regionala tågtrafiken utgör genom Norrtåg AB stommen i den regionala
kollektivtrafiken.

Sammanfattning
I samband med att Norrtåg AB anskaffade tolv tågfordon av typen Coradia
X62 gjorde AB Transitio även en beställning av högvärdeskomponenter till
fordonen. Högvärdeskomponenterna finansierades genom AB Transitio som
tog ut ett lån om 160 miljoner kronor i Nordiska investeringsbanken 2010.
De fyra nordligaste regionerna (Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland) samt Region Östergötland och Västra Götalandsregionen tecknade en solidarisk borgen för lånet med en löptid om tio år 2010 –
2020.
Lånet behöver refinansieras i juli 2020 för det återstående beloppet om drygt
98 miljoner kronor och de fyra nordligaste regionerna behöver därför teckna
ett nytt borgensåtagande, proprieborgen. Region Norrbotten behöver fatta
beslut om att gå i borgen för högvärdeskomponenterna. I dagsläget finns
inget avtal att tillhandahålla då val av finansiär inte gjorts än. Beslutet ger
Transitio förutsättningar för att gå vidare och handla upp och teckna avtal
om finansiering med någon part.

Ärendet
När tågmarknaden avreglerades och SJ AB bildades kunde inte staten längre
tillgodose regionernas behov av regionala tågfordon. Trafikhuvudmännen
bildade därför AB Transitio 1999 som ett gemensamt ägt vagnbolag istället
för att upphandla och äga tågfordon enskilt.
AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare som
är 18 av landets regioner och kommunalförbunden Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland samt Norrbotten. Syftet är främst att opti-
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mera ägarnas tågfordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.
Ägarna i de fyra nordligaste länen förhyr tågen av AB Transitio som i sin tur
hyr ut dessa till Norrtågs trafik. Högvärdeskomponenterna tillsammans med
tågen är förutsättningar i det trafikavtal som finns i Norrtåg.
Högvärdeskomponenter är stora kostnadskrävande artiklar och reservdelar
till tågfordon, i detta fall Coradia X62, som AB Transitio tillhandahåller till
bland andra Norrtåg AB. De totalt sex regioner som använder sig av fordonstypen Coradia ingår i samma pool och har tillgång till att använda högvärdeskomponenterna.
Av de ursprungliga 160 miljoner kronorna i lån återstår drygt 98 miljoner
kronor att lånefinansiera på nytt. Respektive region går i borgen i relation till
hur många tågfordon av typen Coradia som hyrs från AB Transitio. Region
Norrbotten ska enligt förslaget gå i borgen för drygt 6 miljoner kronor.
AB Transitio arbetar med upplägget för refinansieringen av högvärdeskomponenterna vilken mest troligt kommer ske genom en svensk affärsbank. Det
är troligt att refinansieringen (lånet) kommer ha en löptid om 5 till 10 år.
Nedan redovisas fördelning av borgen för refinansiering av högvärdeskomponenter per region för 2020.
Regioner

Fördelning av borgen

Norrtåg AB

Andel

Antal
fordon
(Coradia)

24 060 734 kronor

24,5 %

12

- varav Region Jämtland Härjedalen

6 015 183 kronor

8,125 %

- varav Region Norrbotten

6 015 183 kronor

8,125 %

- varav Region Västerbotten

6 015 183 kronor

8,125 %

- varav Region Västernorrland

6 015 183 kronor

8,125 %

Region Östergötland

30 075 918 kronor

30,60 %

18

Västra Götalandsregionen

44 111 347 kronor

44,90 %

22

Totalt belopp för refinansiering:

98 247 999 kronor

100,00 %

Det vanligaste upplägget för en borgensman är en så kallad proprieborgen
vilket ger bättre lånevillkor då utlånaren har bättre möjligheter att återkräva
skulden om den inte betalas.
Då val av finansiär inte skett än saknas ett avtal att ta ställning till. Avtalet
kommer att tillhandahållas i samband med att regionerna skriver på borgen.
Beslutet ger Transitio förutsättningar för att gå vidare och handla upp och
teckna avtal om finansiering med någon part.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
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AB Transitio: tf@transitio.se
Norrtåg AB: norrtag@norrtag.se
Region Jämtland Härjedalen: region@regionjh.se
Region Västerbotten: regionen@regionvasterbotten.se
Region Västernorrland: region.vasternorrland@rvn.se
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§ 127

Årsrapport Internationella beredningen
2019
Dnr 664-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport för Internationella beredningen 2019.

Yttrande
Region Norrbotten har under senare år inkorporerat de internationella frågorna i styrdokumenten. Slutsatsen av årsrapporten är att det internationella
arbetet bidrar till att uppnå målet tydligt regionalt ledarskap.

Sammanfattning
Regionstyrelsens plan och regionala utvecklingsnämndens plan fastslår att
god kontakter med omvärlden och påverkan av vilka beslut som förbereds
eller borde förberedas inom EU politiken är framgångsfaktorer för att uppnå
det strategiska målet Tydligt regionalt ledarskap. Regionstyrelsen har i sin
plan för 2019 valt att följa ärenden till internationella beredningen som styrmått.
Internationella beredningen har 2020-04-30 § 37 föreslagit regionstyrelsen
godkänna årsrapport för Internationella beredningen 2019.

Ärendet
Diskussionerna i internationella beredningen är oftast långt innan (månader/år) innan ärendena är redo för beslut i styrelsen eller nämnden. De ärenden som har dominerat internationella beredningen 2019 är strukturfondsprogrammen för perioden 2021-2027. Utfallet av det arbetet kommer nu
nämnden till del som ska besluta i programskrivningsprocessen.

Bilagor
Årsrapport internationella beredningen 2019
Samlad bilaga med alla inlämnade reserapporter under 2019
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