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§ 244

Val av protokolljusterare
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse ledamoten Glenn Berggård (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 245

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar fastställa utskickad föredragningslista med tillägg
av ärende om förskottsbetalning av underskottstäckning avseende Länstrafiken i Norrbotten AB samt ärende om förlängning av anställningsavtal för
regiondirektör.

Ärendet
Ordföranden (SJVP) föreslår att föredragningslistan kompletteras med ett
ärende om förskottsbetalning av underskottstäckning avseende Länstrafiken i
Norrbotten AB samt ett ärende om förlängning av anställningsavtal för regiondirektör.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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§ 246

Fastställande av närvarorätt vid
sammanträdet
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att sammanträdeslokalen, mot bakgrund av risk för
smittspridning av Covid-19, ska vara stängd för allmänheten. Sammanträdet
sänds via www.norrbotten.se.
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§ 247

Ekonomirapport november 2020
Dnr 1714-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Ekonomirapport för november enligt bilaga.
Bilagor
Ekonomirapport november 2020
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§ 248

Region Norrbottens
likviditetsförvaltning
Dnr 1716-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Ekonomi- och planeringsdirektören redovisar Region Norrbottens likviditetsförvaltning.
Bilagor
Region Norrbottens likviditetsförvaltning
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§ 249

Meddelanden till regionstyrelsen 202012-18
Dnr 1689-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
Pro Överkalix, SPF, SKPF, Civilförsvarsförbundet, Hörselskadades förening och HjärtLungFöreningen

Ämne
Skrivelse om folktandvården i
Överkalix

Patientnämnden

Sammanträdesprotokoll 2020-1202

Bilagor:
Skrivelse om folktandvården i Överkalix
Patientnämndens protokoll 2020-12-02
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§ 250

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2020-12-18
Dnr 1706-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
T.f. utvecklingsdirektören
 Remissyttrande Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, dnr
1604-2020
 Remissvar personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp avseende osteoporos, dnr 510-2020
 Remissvar personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp avseende kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, dnr 510-2020
 Remissvar personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp avseende
hjärtsvikt, dnr 510-2020
Regionarkivarien
 Regiongemensam dokumenthanteringsplan 2020, dnr 1317-2020
Bilagor:
Remissyttrande Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
Remissvar personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp avseende osteoporos
Remissvar personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp avseende kognitiv
svikt vid misstänkt demenssjukdom
Remissvar personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp avseende hjärtsvikt
Regiongemensam dokumenthanteringsplan 2020
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§ 251

Avgiftsfrihet vid vaccination mot Covid19
Dnr 1683-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Anta SKR:s rekommendation om att erbjuda avgiftsfri vaccination mot
covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas inom Region Norrbotten.
2. Anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för
utomlänsvård enligt riksavtalet vid covid-19 vaccination.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ställer sig positiv till SKR:s rekommendation om avgiftsfri
vaccinering mot covid-19. Ekonomiska motiv ska inte vara ett hinder för
vaccination och målsättningen är att nå en så hög vaccinationstäckning som
möjligt för att begränsa smittspridningen.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera
samtliga regioner i Sverige att erbjuda avgiftsfri vaccinering för alla som
stadigvarande bor eller vistas i respektive region.
Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket
leder till att en hög vaccinationsgrad inte får hindras av den enskildes ekonomiska situation.
Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna
för vaccinationerna under tiden 1 januari 2021 t o m 31 december 2021.
Regionerna uppmanas att godkänna och omgående tillämpa rekommendationen.

Ärendet
Förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslöt den 8
december 2020 att:


Rekommendera alla regioner att erbjuda alla som bor eller stadigvarande
vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
 Att rekommendera regionerna att godkänna och omgående tillämpa
denna rekommendation.
Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i
kampen mot rådande pandemi och leda till att samhället kan öppnas upp i
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högre utsträckning vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på
samhällsekonomin.
Den 1 februari 2021 beslöt regeringen att klassa covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Lagändringen trädde
i kraft den 1 juli 2020. Staten och SKR är överens om att vaccinering mot
covid-19 stämmer väl överens med den inriktning som finns i smittskyddslagen om att vaccinering mot allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska
vara avgiftsfria för patienten.
Syftet med avgiftsfriheten är att få en så hög vaccinationstäckning som möjligt och rekommenderas gälla alla som bor eller stadigvarande vistas inom
regionen. Det innefattar även personer med skyddad folkbokföring enligt
folkbokföringslagen, asylsökande och papperslösa personer samt personer
som är bosatta i andra regioner men som t ex studerar eller arbetar i regionen. Under rådande pandemisituation förordar SKR även att regionerna avstår från att debitera varandra för utomlänsvård vid vaccination av personer
som är bosatta utanför den egna regionen. Detta för att förenkla hanteringen
och minska på regionernas administration. Staten står för kostnaden för
själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna under
tiden 1 januari 2021 t o m 31 december 2021.
Enligt avgiftshandboken ska Region Norrbotten debitera en besöksavgift på
300 kr vid vaccinering. Det innebär att patienten betalar själva kostnaden för
vaccinet samt en besöksavgift. Beslutet att erbjuda avgiftsfri covid-19 vaccination innebär ett undantag från den avgift som finns beslutad för allmänna
vaccinationer.
Enligt SCB fanns det ca 207 000 personer i åldersgruppen 18 år och äldre i
Norrbotten 2019-12-31 som ska erbjudas vaccin. Vaccinet kommer att erbjudas i enlighet med regionens vaccinationsplan. Barn och ungdomar under
18 år har en lägre risk att drabbas av svår covid-19 och generella rekommendationer om vaccinering för denna målgrupp utgår därför inte.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Rekommendation från SKR om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Service
Avgiftshandboken
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§ 252

Vaccinationsplan Covid-19
Dnr 1701-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. Ge regiondirektören i uppdrag att genomföra covid-19 vaccinering i
enlighet med föreslagen vaccinationsplan.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar i
vaccinationsplanen utifrån ändrade nationella direktiv eller förändrade
lokala behov.
3. Ekonomisk ersättning i form av ett schablonbelopp per given dos vaccin
ska utgå till kommuner som utför vaccinering mot Covid-19.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser med tillförsikt fram emot möjligheten att kunna erbjuda
covid-19 vaccinationer i länet efter årsskiftet. Vaccinationsplanen utgör en
viktig planeringsförutsättning för att regionen ska kunna genomföra vaccinationerna på att strukturerat och effektivt sätt där prioriterade målgrupper
ges företräde i ett första skede.
Region Norrbotten arbetar för att uppfylla det nationella målet som innebär
att alla som bor i Sverige som är 18 år och äldre samt personer under 18 år
och tillhör en riskgrupp, skyndsamt ska kunna erbjudas vaccinering mot
covid-19 under första halvåret 2021. Regionens mål är att ha slutfört vaccinering för 80 procent av personer över 70 år senast den 30 april 2021 samt
ska ha vaccinerat 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år
och äldre senast den 30 juni 2021.

Sammanfattning
Folkhälsomyndighetens har tagit fram en nationell plan för vaccination mot
sjukdomen covid-19 som ligger till grund för utformningen av Region Norrbottens vaccinationsplan. Planen beskriver hanteringen utifrån ett övergripande perspektiv och innefattar bland annat organisation, ansvar och genomförande. Det råder i dagsläget en stor osäkerhet kring bland annat tilldelning
av doser till Sverige vilket medför att vaccinationsplanen vid behov kommer
att anpassas utifrån förändrade nationella direktiv och lokala förutsättningar.

Ärendets behandling under sammanträdet
Ordföranden föreslår ett tillägg om att ekonomisk ersättning i form av ett
schablonbelopp per given dos vaccin ska utgå till kommuner som utför vaccinering mot Covid-19.
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Marianne Sandström (SD) föreslår följande ändringar i vaccinationsplanen med avseende på punkt 2.1 Prioriterade grupper vid vaccinationsstart, nedanstående punkt bör ändras;
- Personer som bor på särskilda boenden för äldre, har hemsjukvård eller
har hemtjänst
Ske ersättas med;
- Personer som bor på särskilda boenden för äldre, har hemsjukvård,
närståendevård eller har hemtjänst.
Även nedanstående punkt bör ändras;
- Vård-och omsorgspersonal som arbetar nära personer som omfattas av
första punkten
Och ersättas med;
- Vård-och omsorgspersonal innefattande även närståendevårdare som
arbetar nära personer som omfattas av första punkten.
Marianne Sandström anför att dessa ovanstående ändringar bör genomföras för att personer som exempelvis substituerat hemsjukvård via kommunen med närståendevård liksom de närstående som med närståendepenning valt att ta hand om en sjuk närstående inte ska förfördelas. Att i
detta sammanhang tydligt jämställa hemsjukvård med närståendevård
borgar för en likvärdig behandling av våra regionmedborgare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget tillägg under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller tillägget.
Ordföranden ställer det liggande förslaget med eget tillägg mot Marianne
Sandströms förslag och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget med ordförandens tillägg.

Ärendet
Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) sjukdomen covid-19 som en pandemi. Under våren 2020 spreds smittan även i Sverige vilket medförde en hög belastning på landets vårdinrättningar. För att
minska mortaliteten och risken för allvarliga komplikationer påbörjades
framställningen av vaccin i januari 2020. I augusti var 29 kandidatvacciner i
klinisk prövning och vid årsskiftet beräknas de första vaccinen vara redo att
tas i bruk.
I maj 2020 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell
operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. Uppdraget
delredovisades i augusti 2020 och slutredovisning sker senast 28 januari
2021.
Den nationella planen har legat till grund för utformningen av regional plan
för vaccination mot covid-19. Eftersom det sker en snabb kunskapsutveckling inom området och att tilldelning av vaccinationer till Sverige inte är fastställd kommer planen att förändras i takt med att ny information blir till-
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gänglig. En förutsättning är att vaccin godkänns och levereras i en takt som
gör det möjligt för regionen att genomföra vaccinationerna.
Vaccinationsplan covid-19
Syfte
Syftet med regionens vaccinationsplan mot covid-19 är att:





skapa förutsättningar för ett säkert och effektivt genomförande av vaccinationer,
säkerställa att delområden i planen samspelar för genomförandet av vaccinationer samt att arbetet utgår från erkänd kunskap och nationella rekommendationer samt att,
möjliggöra kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet.

Mål
Erbjuda kostnadsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas inom Region Norrbotten. Vaccinationerna ska genomföras på ett
säkert och effektivt sätt för att minimera smittspridning och därmed minska
risken för allvarlig sjukdom eller död i covid-19.
Målgrupp
Enligt överenskommelse mellan Regeringen och SKT om genomförande av
vaccinering covid-19 ska vaccinationen mot covid-19 utgå från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Målsättningen är att alla personer 18 år
och äldre, samt personer under 18 år av behandlande läkare rekommenderas
vaccination, ska erbjudas vaccination första halvåret 2021.
Genomförandet av vaccinationsinsatser och prioritering av riskgrupper kan
påverkas av bland annat av vilka vacciner som godkänns samt tillgången till
vaccindoser. Regionen kommer att erbjuda kostnadsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas inom Region Norrbotten.
Vaccinationerna ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt för att minimera smittspridning och därmed minska risken för allvarlig sjukdom eller
död i covid-19.
I ett första skede, då tillgången på vaccinationsdoser är begränsad, ska vaccinationer erbjudas grupper som löper större risk för allvarlig sjukdomsutveckling.


Personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO) eller har hemtjänst
 Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer som omfattas av
första punkten
 Nära hushållskontakter (bosatta i samma hushåll) till personer som har
hemtjänst
I tillägg till ovanstående rekommendationer kommer regionen även att erbjuda vaccination mot covid-19 till:
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Personer 18 år och äldre bosatta i samma hushåll som personer i punkten
ovan
Personal inom hemsjukvård

Fortsatta prioritering är inte helt fastställd av Folkhälsomyndigheten. Regionen planerar fortsatt vaccinering enligt följande.





Övrig hälso- och sjukvårdspersonal
Övriga personer 70 år och äldre (födda 1951 och tidigare)
Övriga personer i riskgrupp efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten
Resterande delen av befolkningen mellan 18-69

Innehåll
1. Organisation - Gemensam styrgrupp och arbetsgrupp; regionen, företrädare för kommunerna och länsstyrelsen.
2. Plan för genomförande – Prioriterade grupper, övrig befolkning
3. Bemanning
4. Utbildning
5. Lokaler
6. Dokumentation – Hälsodeklaration, registrering i vaccinationsregister
7. Kommunikation – Nationell, regional och intern kommunikation
8. Säkerhet och sekretess – Risker i distributionskedjan och vaccinationsarbetet, områden som omfattas av sekretess
9. Inköp och distribution av materiel- Skyddsutrustning, sjukvårdsmateriel
10. Distribution av läkemedel – Mottagningsplatser, förvaring/transport,
fördelning av vaccin, kvalitetskontroll, avtal
11. Ekonomi
12. Uppföljning

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Vaccinationsplan Covid-19
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Service
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§ 253

Särskild ersättning med anledning av
Coronapandemin
Dnr 1713-2020

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar om särskild ersättning till medarbetare enligt
förslag.
2. Den särskilda ersättningen, som beräknas kosta ca 17 mnkr, belastar
budgetmedel inom finansieringen.
Reservationer
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen vill uppmärksamma och rikta ett särskilt tack till medarbetare som arbetat inom covid-vård eller i nära anslutning till covid-vård under
pågående pandemi. Hälso- och sjukvården befinner sig i en historisk situation som kräver stora ansträngningar för att hantera både den direkta covid19-relaterade vården och de indirekta effekterna. En kraftig omställning har
krävts för att upprätthålla sjukvården i sin helhet. Denna omställning har
inneburit utmaningar och en hög arbetsbelastning för i första hand hälso- och
sjukvårdspersonal samt yrkesgrupper i deras närhet.
Regionen vill uppmärksamma berörda medarbetare genom att betala ut en
särskild ersättning. Ersättningen ges för den extra belastning som covid-vård
innebär, det handlar både om fysisk och psykisk belastning samt kravet på
ökad flexibilitet.

Sammanfattning
Coronapandemin har inneburit stora utmaningar och en extrem arbetsbelastning för berörd hälso- och sjukvårdspersonal och yrkesgrupper i deras närhet. Regionen vill därför rikta ett särskilt tack och uppmärksamma deras
prestationer genom att betala ut en särskild ersättning. Denna betalas ut till
hälso- och sjukvårdspersonal i direkt covid-19 relaterad verksamhet samt
andra yrkesgrupper i nära anslutning till covid-19 verksamhet. Ersättningen
som uppgår till ca 16 miljoner kronor omfattar ca 1 500 medarbetare.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att regionstyrelsen betalar ut ett
engångsbelopp om 1 500 kronor brutto till sina medarbetare som tack för en
fantastisk insats under pandemin 2020, att engångsbeloppet ges till alla som
är anställda inom Region Norrbotten under december månad 2020, vilket
även inkluderar timavlönad personal som tjänstgjort under december månad
2020, samt att engångsbeloppet utbetalas i samband med löneutbetalning
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under januari 2021 för månadsavlönade och under februari 2021 för timavlönade.
Glenn Berggård (V) föreslår, om hans tillägg vinner bifall, en ändring av
beslutspunkt 2 i det liggande förslaget att omfatta 26 mnkr.
Elisabeth Lindberg (S), Anders Öberg (S), Lennart Åström (S) och Johannes
Sundelin (S) stödjer Glenn Berggårds tillägg och ändring.

Marianne Sandström (SD) föreslår en ändring om att skrivningen
”Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat minst 145 timmar i direkt anslutning till covidvård
under perioden nov 2020-jan 2021 erhåller 3000 kr i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021” ändras till ”Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har
arbetat minst 145 timmar i direkt anslutning till covidvård under perioden
mars-augusti 2020 och-eller nov 2020-jan 2021 erhåller 3000 kr i form
av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021”.
Linda Frohm (M) stödjer Marianne Sandströms ändring.
Ordföranden föreslår ett tillägg till uppräkningen av berörda Covidverksamheter att även Covid-akuten i Sunderbyn ingår.
Ordföranden föreslår ett tillägg till uppräkningen av berörda verksamheter i anslutning till covidvård att även vaktmästare vid länets sjukhus ingår.
Ordföranden föreslår en ändring om att den särskilda ersättningen beräknas till 17 mnkr.

Linda Frohm (M) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget, egna tillägg och ändring samt
Marianne Sandströms ändring vart och ett under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget, tilläggen och ändringarna.
Ordföranden ställer Glenn Berggårds tillägg under proposition och finner att
regionstyrelsen avslår tillägget.

Ärendet
Coronapandemin har stor påverkan på samhället och människor såväl globalt
som nationellt och lokalt. Hälso- och sjukvården befinner sig i en historisk
situation som kräver omfattande ansträngningar för att hantera både den
direkta covid-19-relaterade vården och de indirekta effekterna. En kraftfull
omställning har krävts för att upprätthålla sjukvården i sin helhet. Hälso- och
sjukvården har på ett genomgripande sätt påverkats av den omfattande smittspridningen som har inneburit att många patienter har varit i behov av avancerad sjukhusvård. Pandemin har ställt höga krav på förändrade arbetssätt,
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snabb kunskapsinhämtning och hög arbetsbelastning bland berörd personal.
Många medarbetare har exempelvis fått förändrade arbetsuppgifter, ändrade
arbetstider, ny arbetsplats och ibland ny arbetsort.
Med anledning av den extraordinära situationen under 2020 föreslås en särskild ersättning till medarbetare som tjänstgjort inom covid-vård samt medarbetare inom verksamheter i direkt anslutning till covid-vård. Ersättningen
betalas ut i form av ett engångsbelopp.
Särskild ersättning föreslås utbetalas enligt nedanstående modell:


Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat minst 75 timmar under perioden mars-augusti 2020
på covid-enheter erhåller 5 000 kronor i form av ett engångsbelopp.
Ersättningen utbetalas i januari 2021.
 Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat på covid-enheter minst 145 timmar under perioden
november 2020-januari 2021 erhåller 8 000 kronor i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021
 Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat minst 145 timmar i direkt anslutning till covidvård under perioden mars - augusti 2020 och/eller november 2020 - januari 2021 erhåller 3 000 kronor i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021.
Medarbetare kan under november 2020 till januari 2021 ha arbetat både i
den direkta covid-vården och i definierade verksamheter i direkt anslutning
till covid-vården. För dessa individer utgår endast en ersättning per tidsperiod.
Den särskilda ersättningen beräknas kosta ca 16 miljoner kronor. Kostnaden
tas från budgetmedel inom finansieringen.
Berörda covid-verksamheter
De verksamheter som berörs av den särskilda ersättningen är följande:



Covid vårdavdelningar Kiruna, Gällivare, Kalix, Piteå, Sunderbyn (avd
31, 35 och 61)
C-IVA i Piteå





Covid-akuten i Sunderbyn
IVA (Sunderbyn, Gällivare)
CIMA (intermediärvårdsavdelning) Sunderbyn

De yrkesgrupper som omfattas inom berörda covid-verksamheter är: sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, verksamhetschef, vårdchef, enhetschef.
Berörda verksamheter i anslutning till covid-vård
De verksamheter som berörs av den särskilda ersättningen är följande:
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Akutmottagningar, samtliga sjukhusorter
Ambulansen, samtliga orter
Helikopterverksamheten i Gällivare
Bild och funktionsmedicin, samtliga sjukhusorter
Laboratoriemedicin, samtliga sjukhusorter
Dialysverksamhet i Piteå och Sunderbyn
Lokalvård och vaktmästare vid länets sjukhus
PCR-provtagning, luftvägsmottagningar samt hemsjukvård inom Primärvård
De yrkesgrupper, i anslutning till covidvården, som omfattas är: sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, ambulanssjukvårdare som har
arbetat med covidrelaterad vård, läkare på helikopter, lokalvårdare och
vaktmästare som arbetat i covid-verksamheter samt biomedicinska analytiker
som jobbat med covid-analyser inom laboratoriemedicin.
Finansiering
Den särskilda ersättningen i form av engångsbelopp, beräknas kosta ca 16
mnkr. Kostnaden tas från budgetmedel inom finansieringen.
Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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§ 254

Förskottsbetalning av
underskottstäckning avseende
Länstrafiken i Norrbotten AB
Dnr 1724-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna att använda likvida medel för att förskottsbetala 15 mnkr av prognostiserad underskottstäckning för 2020.
Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter och Glenn Berggård (V) reserverar sig mot
beslutet.

Ärendet
Länstrafiken i Norrbotten AB:s ekonomiska problem har förvärrats under
2020 till följd av pandemin. Bolagets underskott 2020 förväntas uppgå till 30
mnkr, varav 23 mnkr av dessa avser underskott för stomlinjerna, d.v.s. regionens finansieringsansvar. För att klara bolagets likviditet resten av året har
bolaget ansökt om förskottsutbetalning för 2020 års underskott.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 1 december (dnr 624-2020) att
godkänna förskottsbetalning till Länstrafiken i Norrbotten AB för underskottstäckning år 2020 med 15 mnkr.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S) föreslår att i enlighet med gällande avtal betala ut 23 mnkr
som avser regionens ansvar för underskottstäcka av gemensamma kostnader
och trafiken på stomlinjerna till följd av Covid-19-pandemin.
Glenn Berggård (V) stödjer Anders Öbergs förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Anders Öbergs förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Regionala utvecklingsnämndens beslut 2020-12-01 - Förskottsbetalning
underskottstäckning Länstrafiken i Norrbotten AB (dnr 624-2020)
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
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§ 255

Förlängning av anställningsavtal för
regiondirektör
Dnr 1725-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att förlänga anställningsavtalet för regiondirektören
i enlighet med bilaga.

Ärendet
Regiondirektörens anställningsavtal löper ut den 31 juli 2021. Regionledningen föreslår regionstyrelsen besluta att förlänga avtalets giltighetstid till
och med den 30 juni 2023.

Ärendets behandling under sammanträdet
Johannes Sundelin (S) föreslår förlänga anställningsavtalet för regiondirektören till den 31 december 2022.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Johannes Sundelins förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Förlängning av anställningsavtal för regiondirektör
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
HR-direktör
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