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Anna-Stina Nordmark-Nilsson, regiondirektör
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§ 95

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

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-104, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL)

Regionstyrelsen 5 maj 2021

Sida 4 (42)

§ 96

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar fastställa föredragningslistan.
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§ 97

Fastställande av närvarorätt vid
sammanträdet
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att sammanträdet ska vara öppet för allmänheten.
Sammanträdet webbsänds via www.norrbotten.se.
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§ 98

Meddelanden till regionstyrelsen 202105-05
Dnr 521-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet
Följande meddelanden redovisas:
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Avsändare
Glenn Berggård (V)

Ämne
Initiativärende 8-2021 om psykisk ohälsa och självmordsförsök

Anders Öberg (S)

Initiativärende 9-2021 om omstartsprogram för Norrbotten efter coronapandemin

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesprotokoll 202101-26

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesprotokoll 202102-23

Infrastrukturdepartementet

Remiss – Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
om en gemensam digital ingång

Socialdepartementet

Remiss – Justering av avgifter
för den statliga kontrollen av läkemedel

Socialdepartementet

Remiss – God och nära vård –
Rätt stöd till psykisk hälsa

Socialdepartementet

Remiss – Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (besvaras ej – innehåller
ej förslag att ta ställning till)

Socialdepartementet

Remiss – Statsbidrag för att
främja ett hållbart arbetsliv
inom vård och omsorg
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Socialdepartementet

Remiss – Barnets bästa när vård
enligt LVU upphör

Socialdepartementet

Remiss – När behovet får styraett tandvårdssystem för en mer
jämlik tandhälsa

Socialdepartementet

Remiss – Fortsatt giltighet av
covid-19-lagen och lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen

Socialdepartementet

Remiss – En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

Justitiedepartementet

Remiss – Struktur för ökad motståndskraft

SKR

Beslut gällande begäran om
aktivering av krislägesavtalet

Regionens revisorer

Revisionsrapport Jämförande
PM, Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster

Regionens revisorer

Rapport översiktlig arbetsmiljögranskning BD Pop AB

Regionens revisorer

Rapport översiktlig arbetsmiljögranskning Invest in Norrbotten
AB

Regionens revisorer

Rapport översiktlig granskning
Stiftelsen Ájtte

Regionens revisorer

Revisionsrapport – Granskning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Energikontor Norr AB

Regionens revisorer

Revisionsrapport – Granskning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Filmpool Nord AB

Regionens revisorer

Revisionsrapport – Granskning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Stiftelsen Norrbottensteatern
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Regionens revisorer

Revisionsrapport – grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen 2020

Regionens revisorer

Revisionsrapport – grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020

Regionens revisorer

Revisionsrapport – grundläggande granskning av patientnämnden 2020

Regionens revisorer

Revisionsrapport – grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020

Regionens revisorer

Revisionsrapport – regler vid
resor – tillämpning och intern
kontroll

Regionens revisorer

Revisionsrapport – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Regionens revisorer

Revisionsrapport – cancervården – standardiserade vårdförlopp

Regionens revisorer

Revisionsrapport – IT- och cybersäkerhet samt GDPRanpassning

Regionens revisorer

Revisionsrapport – säkring och
kontroll av arbetet mot våld i
nära relationer

Regionens revisorer

Revisionsrapport – palliativ vård
– uppföljande granskning

Bilagor:
Initiativärende 8-2021 om psykisk ohälsa och självmordsförsök
Initiativärende 9-2021 om omstartsprogram för Norrbotten efter coronapandemin
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-01-26
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-02-23
Remiss – Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Remiss- Justering av avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Remiss – God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
Remiss – Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i
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andra trygghetssystem
Remiss – Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Remiss – Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Remiss – När behovet får styra-ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
Remiss – Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Remiss – En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
Remiss – Struktur för ökad motståndskraft
SKR:s beslut gällande begäran om aktivering av krislägesavtalet
Skrivelse till revisionsrapport – Jämförande PM, Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
Revisionsrapport – Jämförande PM, Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
Rapport översiktlig arbetsmiljögranskning BD Pop AB
Rapport översiktlig arbetsmiljögranskning Invest in Norrbotten AB
Rapport översiktlig granskning Stiftelsen Ájtte
Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Energikontor Norr AB
Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Filmpool Nord AB
Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Stiftelsen Norrbottensteatern
Revisionsrapport – grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen
2020
Skrivelse till revisionsrapport – grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020
Skrivelse till revisionsrapport – grundläggande granskning av patientnämnden 2020
Skrivelse till revisionsrapport – grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020
Skrivelse till revisionsrapport – regler vid resor – tillämpning och intern
kontroll
Skrivelse till revisionsrapport – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Skrivelse till revisionsrapport – cancervården – standardiserade vårdförlopp
Skrivelse till revisionsrapport – IT- och cybersäkerhet samt GDPRanpassning
Skrivelse till revisionsrapport – säkring och kontroll av arbetet mot våld i
nära relationer
Skrivelse till revisionsrapport – palliativ vård – uppföljande granskning
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
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§ 99

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2021-05-05
Dnr 531-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna redovisade delegationsbeslut.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Regionstyrelsens ordförande
 Beslut om omplacering av personal från privat aktör verksam inom
vårdvalet till regionens covid-vård i Gällivare, dnr 65-2021
 Remissyttrande – Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom
vård och omsorg
Verksamhetschefen för upphandling
 Beslut om upphandling 2021-02-26 – 2021-03-30
Bilagor:
Beslut om omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet
till regionens covid-vård i Gällivare
Remissyttrande – Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård
och omsorg
Beslut om upphandling 2021-02-26 – 2021-03-30
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§ 100

Regiondirektörens rapport
Dnr 256-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regiondirektörens rapport med bilagor presenteras.
Bilagor:
Regiondirektörens rapport maj 2021
Personalrapport mars 2021
Ekonomirapport mars 2021
Produktion och tillgänglighet mars 2021
Uppföljning vårdval mars 2021
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§ 101

Återrapportering från regionstyrelsens
temasammanträde 5 maj 2021
Dnr 646-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Ordföranden informerar om regionstyrelsens temasammanträde under förmiddagen 5 maj 2021. Vid temasammanträdet lämnades information om
smitta, vaccination och läget i sjukvården samt om Nära vård.
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§ 102

Återrapportering av regionstyrelsens
uppdrag till regiondirektören
Dnr 589-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna vidtagna och pågående åtgärder enligt
redovisning av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören.

Ärendet
I regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondirektören. Regionstyrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade
till regionstyrelsens behandling av olika ärenden. För att ge regionstyrelsen
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 regionstyrelsen, som kan lägga informationen till
handlingarna eller ge regiondirektören kompletterande uppdrag, alternativt
efterfråga ytterligare information vid behov.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-0505
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§ 103

Investeringsbeslut IT/MT och övriga
inventarier, maj 2021
Dnr 547-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1) division Länssjukvård tilldelas 4 690 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar
och nyinvesteringar.
2) division Närsjukvård Luleå/Boden och division Närsjukvård övriga
länet tilldelas 4 475 tkr för inköp från regionens investeringsram för
2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.
3) division Folktandvård tilldelas 625 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar
4) division Länsteknik tilldelas 450 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar

Sammanfattning
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik
på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till
support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Ärendet
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik
på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till
support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.
Utökade och reducerade driftkostnader som investeringarna medger hanteras
inom befintliga ramar.
Inköpen kommer i de flesta fall att ske genom avrop från befintliga, redan
upphandlade, ramavtal. Vissa inköp av mindre storlek kommer att hanteras
enligt lagen om offentlig upphandling i de fall ramavtal saknas.
Allmänkirurgi och urologi
Verksamhetsområdet allmänkirurgi/urologi är en länsklinik som bedriver
verksamhet vid samtliga fem sjukhus i länet. Akut och tyngre kirurgi är koncentrerad till Sunderby sjukhus. Vid Gällivare sjukhus sker såväl akut och
planerad kirurgisk verksamhet. Vid Kiruna sjukhus, Kalix sjukhus och Piteå
sjukhus sker främst mottagnings- och skopiverksamhet.
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Länskliniken allmänkirurgi och urologi är i behov av att ersätta en delmängd
av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.
Tabell 1 – Investeringar allmänkirurgi och urologi
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Blåsvolymmätare
Bildskärm för endoskopi

Reinvestering

Ärendenummer

100

3047

100

3096

Gastroskop

360

Koloskop

470

Totalt

570

Utökade årliga avskrivningar

80

2870
4095

460

Anestesi/operation/intensivvård
Verksamheten i länet består av två enheter lokaliserade på Sunderby sjukhus
och Gällivare sjukhus. Enheten i Sunderbyn innefattar anestesi, operation,
intensivvård, dagkirurgi och uppvakningsavdelning, sterilcentral, samt läkarsektioner i Sunderbyn och Piteå. Gällivare består av anestesi, operation, intensivvård, dagkirurgi och uppvakningsavdelning, sterilcentral och ambulanshelikopter.
Länskliniken anestesi/operation/intensivvård är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att
leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.
Tabell 2 – Investeringar anestesi/operation/intensivvård
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Ventilator

500

2691

Totalt

500

Barnsjukvård
Barn- och ungdomssjukvård består av barn- och ungdomsmedicin, barn- och
ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri, lekterapi och sjukhusskola.
Länskliniken barnsjukvård är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig
teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.
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Tabell 3 – Investeringar barnsjukvård
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Bilirubinmätare

75

4171

Totalt

75

Laboratoriemedicin
Laboratoriemedicin är en länsklinik som har verksamhet på samtliga sjukhus
i länet. På Sunderby sjukhus återfinns laboratorierna för transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. I övriga länet återfinns blodcentral och klinisk kemi.
Länskliniken laboratoriemedicin är i behov av att ersätta en delmängd av
befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.
Tabell 4 – Investeringar laboratoriemedicin
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Blod- och vätskevärmare

195

2881, 2882, 2885

Centrifuger

140

2114, 2115,
3117, 3154, 3160

Kyl- och frysskåp

405

2931, 2940, 2934

Inkubator

25

3161

Mikroskop

110

2874, 2969

Osmometer

80

3158

Sterilteknisk utrustning

85

2950

Totalt

1 040

Ortopedi
Länets ortopediverksamhet är samlad i en gemensam klinik och bedrivs vid
Sunderby, Piteå och Gällivare sjukhus. Vid ortopedkliniken i Sunderbyn
utförs framför allt akuta men även vissa planerade ortopediska operationer.
De planerade ortopediska operationerna sker framförallt vid sjukhuset i Piteå. I Gällivare bedrivs både akut och planerad ortopedisk verksamhet. Mottagningsverksamhet finns vid samtliga tre sjukhus.
Länskliniken ortopedi är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet
till support minskar eller helt upphör.
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Tabell 5 – Investeringar ortopedi
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Blod- och vätskevärmare

90

2103, 2848

Sterilteknisk utrustning

85

2984

Totalt

175

Ögonsjukvård
Verksamhetsområde ögonsjukvård är länsövergripande med verksamhet vid
Gällivare, Piteå, Kalix och Sunderby sjukhus. Ögonsjukvården har även
verksamhet i Stadsvikens hälsocentrals lokaler. I verksamhetsområdet ingår
förutom direkt ögonsjukvård också nära samarbete med syncentralen samt
övriga specialiteter i länet.
Uppgradering av ögonbottenkameror (OCT)
Diagnostik av sjukdomar som påverkar gula fläcken, och emellanåt uppföljning, kräver inte sällan kontrastfotografering med kontrastmedel som injiceras i ett blodkärl, vilket möjliggör närmare studium av blodkärlen i näthinnan. Kontrastfotografering är en tidskrävande och invasiv procedur. Undersökningen tar cirka 90 minuter att genomföra. Allergiska reaktioner förekommer. Vissa patienter är för sköra/allergiska för att genomgå undersökningen med ibland osäker diagnostik som följd.
Modern fotografisk teknik finns idag i form av OCT-angiografi (OCT-A).
OCT-A är en utveckling av optisk koherenstomografi och innebär att blodkärl i ögonbotten kan avbildas utan att kontrastmedel behöver tillföras. Nyttor som ses med den nya tekniken är en ökad patientsäkerhet då intravenöst
kontrastmedel ej behöver ges samt en tidsbesparande för både patient och
personal då undersökningarna tar cirka fem minuter att genomföra. Den nya
tekniken ger även en ökad diagnostisk kvalitet.
Uppgraderingen sker av två befintliga ögonbottenkameror placerade i Gällivare och Sunderbyn till en inventeringsutgift på 600 tkr.
Befintliga service- och supportkostnader för två ögonbottenkameror är cirka
60 tkr. Service- och supportkostanden är detsamma efter uppgradering.
Kostnader för kontrastmedel kommer att minska med cirka 1 200 kr per
undersökning. Antalet undersökningar är cirka 80 per år, vilket ger en kostnadsreducering för kontrastmedel på cirka 96 tkr per år. Då avskrivningar på
cirka 85 tkr är den enda kostnadsökningen är investeringen lönsam inom
avskrivningsperioden på sju år.
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Tabell 6 – Ekonomi OCT-A
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Uppgradering av
befintliga ögonbottenkameror (angiografi)

600

Totalt

600

Utökade årliga
avskrivningar

85

Reinvestering

Ärendenummer
2944, 2945

Tabell 7 – Övriga investeringar Ögonsjukvård
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Phakopennor till
befintliga Phakoutrustningar.

135

135

4093

Totalt

135

135

Utökade årliga
avskrivningar

20

Öron/näsa/hals
Specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH) omfattar sjukdomar,
trauma, missbildningar och funktionsrubbningar hos barn och vuxna inom
öron, näsa-hals och angränsande strukturer. I specialiteten ingår utredning,
diagnostik, behandling och uppföljning av tillstånd som påverkar hörsel,
balans, lukt- och smaksinne, sväljning, röst, tal och språk samt rubbningar i
kranialnervsfunktioner. ÖNH-kliniken är en länsklinik med mottagningsverksamhet i Sunderbyn, Piteå samt Gällivare. Operationer utförs i Sunderbyn samt Piteå. Operationer sker främst i dagkirurgi. Slutenvård och jour
finns i Sunderbyn.
Länskliniken ÖNH är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik
på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till
support minskar eller helt upphör.
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Tabell 8 – Investeringar öron/näsa/hals
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Sterilteknisk utrustning

400

2955, 2890,
2952

Undersökningsmoduler
(stol, sug- och borrsystem m.m.)

600

3289

Totalt

1 000

Kiruna närsjukvårdsområde
Kiruna närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig
teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.
Tabell 9 – Investeringar Kiruna närsjukvårdsområde
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Ultraljudsutrustning
för blåsvolym

100

3052

Ventilatorer

900

2687

Totalt

1000

Gällivare närsjukvårdsområde
Gällivare närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens
möjlighet till support minskar eller helt upphör.
Tabell 10 – Investeringar Gällivare närsjukvårdsområde
Investeringar (tkr)
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Diatermi

280
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Endoskopistapel (urologi)
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3150
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880
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Kalix närsjukvårdsområde
Kalix närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig
teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss
komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.
Tabell 11 – Investeringar Kalix närsjukvårdsområde
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Blåsvolymmätare

65

100

3051, 3569

50

2827

Ultraljudsapparat (för
fysioterapi)
Totalt

65

Utökade årliga avskrivningar

10

150

Piteå närsjukvårdsområde
Piteå närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig
teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.
Tabell 12 – Investeringar Piteå närsjukvårdsområde
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Blåsvolymmätare

100

3045

Centrifug

40

2117

Dialysapparater

300

2996

Totalt

440

Luleå och Bodens närsjukvårdsområde
Luleå och Bodens närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd
av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör.
Tabell 13 – Investeringar Luleå och Bodens närsjukvårdsområde
Investeringar (tkr)
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Nyinvestering
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Ärendenummer

Blåsvolymmätare

300

3049, 3050, 3048

Dialysapparater
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2818
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Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Sterilteknisk utrustning

910

2960, 2956, 2980,
2983, 2953

Mikroskop (öron)

180

376

Totalt

1 940

Folktandvården
Folktandvården är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på
grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till
support minskar eller helt upphör.
Tabell 14 – Investeringar Folktandvården
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Sterilteknisk utrustning

625

2897, 2898, 2900,
2892, 2893, 2895

Totalt

625

Länsteknik
Länsteknik är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund
av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support
minskar eller helt upphör.
Tabell 15 – Investeringar Länsteknik
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Tyst vårdmiljö (patientanrop)

450

3282

Totalt

450

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
IT-/MT-direktör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschefer
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§ 104

Tjänstgöring vid sidan av uppdraget
som Sverigedemokraternas
oppositionsråd
Dnr 488-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna Marianne Sandströms tjänstgöring vid
sidan av uppdraget som oppositionsråd, utan jämkning av arvodet.
Protokollsanteckning
Marianne Sandström (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.

Ärendet
Marianne Sandström är verksam som oppositionsråd för Sverigedemokraterna. För detta uppdrag erhåller hon arvode från Region Norrbotten uppgående
till 67 procent av årsarvodet.
Marianne Sandström söker regionstyrelsens godkännande för att, vid sidan
av uppdraget som oppositionsråd, tjänstgöra som advokat vid Överkalix
Advokatbyrå, utan jämkning av oppositionsrådsarvodet.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Marianne Sandström
Verksamhetsdirektör
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§ 105

Initiativärende 6-2021 om
pollenmätningar
Dnr 480-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Ge regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återuppta pollenmätningar.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att fortsatt verka för en hållbar, modern
och långsiktig nationell lösning för pollenmätningar.
3. Initiativärendet anses besvarat.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen håller med initiativtagaren om vikten av pollenmätningar
för pollenallergiker. Då den gamla tekniken är på väg att bytas ut, är resurskrävande och det tar för lång tid mellan mätning och resultat blir beslutet
att ge regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en hållbar,
modern och långsiktig lösning.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) ifrågasätter regionens beslut att inte längre utföra
och bekosta pollenmätningar och yrkar att:
1. Regionstyrelsen beslutar om att ställa sig bakom intentionen att pollenmätningarna snarast ska återupptas i Region Norrbotten.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda hur Region
Norrbotten på bästa sätt genomför pollenmätningar framgent utifrån ett
hälsoekonomiskt och ekonomiskt perspektiv.

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

Ärendet
Initiativtagaren lyfter vikten av pollenmätningar för att ge pollenallergiker
möjlighet att planera sin vardag, medicinering samt för att kunna undvika
förebyggbar försämring i sjukdomen och därmed minska behovet av sjukhusvård och behandling.
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I Norrbotten utfördes tidigare pollenmätningar alternerande mellan orterna
Boden, Luleå, Älvsbyn och Piteå. Mätstationerna drevs i regi av Pollenlaboratoriet i Umeå AB, med medel från regionen tillsammans med fyrkantskommunerna. Från och med 2021 upphör Pollenlaboratoriet i Umeå
med denna verksamhet, som bedrivits sedan 1979. Detta för att bemanning
och finansiering saknas.
Vid mätningarna har en så kallad burkarfälla använts med ett system som är
utvecklat på 1960-talet. Denna typ av fälla har tömts varje vardag och innehållet har sedan rapporteras in till Pollenlaboratoriet som sammanställt och
lagt ut informationen på sin hemsida och i en mobilapplikation. Denna hantering är omodern, resurskrävande och det har dröjt upp till fyra dygn mellan
mätning och resultat. Från och med 2021 måste befintliga fällor därför bytas
ut och ersättas av mätutrustning med modern teknik som möjliggör kontinuerlig mätning och inte kräver manuell tömning.
I nuläget är tillgången till resultat av pollenmätningar ojämlikt tillgänglig i
riket och bygger helt på ett frivilligt samarbete mellan ett stort antal aktörer.
Norra Sjukvårdsregionförbundet (NRF) har 2021-03-25 genom Skrivelse till
socialdepartementet och kulturdepartementet angående pollenmätningar och
pollenfällor uppmärksammat problemen och efterlyser en tydlig och övergripande nationell organisation och finansiering för pollenprognosverksamheten. Detta då finansiering och organisering av pollenmätning sker på olika
sätt vilket leder till en ojämlik vård- och behandling för pollenallergiker.
Finansiering av pollenmätningarna i vissa regioner och kommuner sker i dag
via olika typer av bidrag från staten, genom olika departement (social- och
kulturdepartementen) eller via länsstyrelser, medan andra kommuner och
regioner själva står för finansieringen.
Inom Norra Sjukvårdsregionen har Region Norrbotten och Västerbotten stått
för hela finansieringen av mätningarna, medan Region Jämtland/Härjedalen
och Västernorrland har erhållit ersättning med hela summan från Naturhistoriska riksmuseet.
Socialdepartementet har tillsatt en utredning utifrån förslagen i skrivelsen
från Norra sjukvårdsregionförbundet. Utredningen sker gemensamt med
kulturdepartementet som fått en motsvarande skrivelse från naturhistoriska
muséet. Beslut om eventuella finansiella tillskott för genomförande väntas i
samband med budgetpropositionen i december 2021.
Av de fyra norra regionerna är det endast Jämtland som tagit fram förslag på
temporär lösning och köpt in en pollenfälla (som fungerar enligt gammal
teknik) och analys via Göteborgs universitet. Kostnaden för pollenfällan var
50 tkr och analyskostnaden beräknas till 175 tkr för mars till och med december 2021. Region Jämtland saknar dock i nuläget bemanning för att utföra själva pollenmätningarna och kostnaden för den är därför ej medräknad.

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-104, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL)

Regionstyrelsen 5 maj 2021

Sida 25 (42)

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Skrivelse till Socialdepartementet och Kulturdepartementet angående pollenmätningar och pollenfällor
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§ 106

Remiss – Informationsöverföring inom
vård och omsorg
Dnr 129-2021

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S
2019:01) har lämnat ett delbetänkande med förslag på en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. I förslaget överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen
journalföring och kvalitetsregister till den nya lagen. Lagen föreslås gälla för
äldre personer och vissa personer med funktionsnedsättning och träda i kraft
1 juli 2022.
Förslaget innebär att personuppgifter kan delas genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. Det ska vara frivilligt för vårdgivare och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheterna. Väljer vårdgivare och omsorgsgivare att använda möjligheten måste de följa de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagförslaget.
Vidare föreslås att det införs bestämmelser som ger möjlighet för kommuner
och regioner att för kvalitetsuppföljning dela personuppgifter när det gäller
hälso- och sjukvård och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar inom socialtjänsten.
Ombud föreslås kunna ges åtkomst till patientjournalen. Denna fråga utreds
nu och förslag kommer att lämnas i utredningens slutbetänkande.
Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till utredningens syfte, men
delar inte i alla delar de förslag som lämnas i delbetänkandet.

Ärendet
Regeringen lämnade i januari 2021 sitt delbetänkande gällande utredningen
Informationsöverföring inom vård och omsorg SOU 2021:4.
Utredningens uppdrag var att se över möjligheterna att;
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införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst
och hälso- och sjukvård,
tillåta en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan
bland annat vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala nämnder,
införa sekretessbrytande bestämmelser för viss personuppgiftshantering i
socialtjänst och hälso- och sjukvård, och
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ge ombud åtkomst till patientjournal.

Utredningens förslag
Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning samt förändringar i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, patientdatalagen
(2008:355) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).





Förslag till lag (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lagförändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård och omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgsmottagare
elektroniskt tillgänglig mellan verksamheterna.
Delbetänkandet föreslår att det ska vara frivilligt för vårdgivare (statliga
myndigheter, regioner, kommuner och privata företag som ansvarar för eller
bedriver hälso- och sjukvård) och omsorgsgivare (myndigheter och privata
företag som ansvarar för eller utför insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar) att använda de utökade möjligheterna att elektroniskt dela dokumentation som lagen möjliggör.
Utredningen föreslår vidare att det införs bestämmelser som ger regioner,
kommuner och socialtjänst möjlighet att för kvalitetsuppföljning dela personuppgifter från flera vårdinstanser och omsorgsgivare när det gäller hälsooch sjukvård och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Förutsättningarna för sådan kvalitetsuppföljning föreslås regleras i lag.
Personuppgifter ska inte få behandlas för kvalitetsuppföljning om patient
eller omsorgsmottagare motsätter sig det, så kallad opt-out (avanmälan).
Förslaget innebär således att personuppgifter kan delas genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten
och hälso- och sjukvården. För att möjliggöra detta införs vissa integritetsstärkande bestämmelser. Utredningen lämnar förslag på tre sekretessbrytande bestämmelser:
1. Verksamhet inom socialtjänsten (nämnd) får lämna uppgifter som avser
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar till andra
myndigheter inom samma kommun, alternativt;
2. Alla myndigheter med verksamhet inom socialtjänsten inom samma
kommun får lämna uppgifter till varandra, om den enskilde inte motsätter sig utlämnandet.
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3. En myndighet med hälso- och sjukvårdsverksamhet får lämna uppgifter
till en enskild med sådan verksamhet som myndigheten anlitat, om uppgifterna behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården.
Bilagor:
Remiss – Informationsöverföring inom vård och omsorg
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
HR-direktör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 107

Revisionsrapport 1177
Dnr 361-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Ge regiondirektören i uppdrag att se över och vid behov komplettera
målen i regionstyrelsens plan inför 2022 avseende invånartjänsterna
1177.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att regionstyrelsen får
ändamålsenlig uppföljning av regionens arbete med invånartjänsterna
1177.
3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen välkomnar revisorernas granskning av styrelsens styrning
och uppföljning av invånartjänsterna 1177. I enlighet med revisorernas rekommendationer avser styrelsen se över mål och uppföljning för regionens
arbete med 1177.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat regionens arbete med 1177. Revisorernas
bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att de nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna
kontrollen inte är helt tillräcklig.

Ärendet
Invånartjänsterna 1177 består av tre delar:




1177 Vårdguiden på telefon som erbjuder sjukvårdsrådgivning.
1177 Vårdguiden på webben som erbjuder kvalitetssäkrad information
om hälsa, sjukdomar och vård.
1177 e-tjänster som möjliggör för invånare att till exempel boka tider
och läsa sin journal digitalt.

Tjänsterna ingår i det nationella tjänsteutbud som tillhandahålls av Inera, ett
bolag som är delägt av regioner och kommuner. Regionens revisorer har
granskat regionens arbete med invånartjänsterna 1177. Revisorerna gör den
samlade bedömningen att regionstyrelsen inte helt säkerställt att de nationella invånartjänsterna 1177 bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att den
interna kontrollen inte är helt tillräcklig.

Revisorernas rekommendationer
Regionens revisorer har lämnat följande rekommendationer till regionstyrelsen angående regionens arbete med invånartjänsterna 1177.
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Att aktiva åtgärder vidtas för att säkerställa en systematisk uppföljning
och utvärdering av 1177 vårdguidens tjänster inom regionen. Sådan uppföljning bör bland annat inriktas mot enskilda vårdverksamheter utbud
av 1177:s e-tjänster, detta för att säkerställa en jämlik vård.
Att styrelsen överväger att sätta tillgänglighetsmål, anpassade till regionens förutsättningar, för 1177 vad gäller bland annat svarstid och
svarsfrekvens för telefonsamtal till 1177.
Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en ökad grad av implementering av 1177 vårdguidens tjänster i
vårdverksamheterna. En framtida aktiv styrning kan även behöva kompletteras med viss förändringsledning inom berörda verksamheter.
Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka graden av kunskap och kännedom om 1177 vårdguidens tjänster ur ett medborgarperspektiv.

Regiondirektörens kommentarer
Regionstyrelsen har antagit målsättningar för invånartjänsterna 1177 och det
finns en struktur för hur dessa följs upp. Utifrån revisorernas granskning och
rekommendationer finns dock anledning att säkerställa att styrelsens målsättning för 1177 är ändamålsenlig samt att styrelsen tar del av relevant uppföljning av invånartjänsterna 1177. I de fall resultat avviker från styrelsens
mål förs en dialog med berörd verksamhetsledning kring lämpliga åtgärder.
Införandet och användandet av digitala tjänster i hälso- och sjukvården är ett
högt prioriterat område för regionen. Det innefattar förutom invånartjänsterna 1177 även regionens satsningar på Digitalen samt användningen av digitala vårdmöten i verksamheten. Regionen genomför informationskampanjer
för att öka kännedomen om de digitala möjligheter till vårdkontakt som
finns.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisorernas skrivelse 1177
Granskningsrapport 1177
Protokollsutdrag skickas till:
Hälso- och sjukvårdsdirektör
IT/MT-direktör
Ekonomidirektör
Beställaransvarig
Divisionschef Nära
Divisionschef Länssjukvård 1
Divisionschef Länssjukvård 2
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§ 108

Handlingsplan 2021-2023, regional
överenskommelse om samverkan
mellan Region Norrbotten,
Länsstyrelsen Norrbotten och
civilsamhället
Dnr 61-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att anta handlingsplan 2021-2023, regional överenskommelse om samverkan med civilsamhället.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet Samverkan och överenskommelse mellan offentlig sektor och civila
samhället i Norrbotten (SÖK) ligger i linje med den regionala utvecklingsnämndens plan 2021-2023, den strategiska planen samt den regionala utvecklingsstrategin. Dessa styrande dokument lyfter fram vikten av ett starkt
civilsamhälle samt behov av att formalisera samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället för att möta samhällsutmaningarna i Norrbotten. Mot
bakgrund av detta blir handlingsplanen gällande samverkan med civilsamhället viktig.

Sammanfattning
Handlingsplanen för 2021-2023 är ett resultat av SÖK-projektet och en del
av den regionala överenskommelsen om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå. Handlingsplanen ska förtydliga arbetet med den regionala överenskommelsen mellan
parterna och presenterar ett antal handlingar och aktiviteter inom olika utvecklingsområden som är en del i förverkligandet av överenskommelsens intentioner.

Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Samforma samt idéburna
organisationer på regional nivå har gemensamt under 2019-2020 arbetat
fram en överenskommelse med generella principer för samverkan samt en
handlingsplan för 2021-2023. Överenskommelsen och handlingsplanen ska
bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och förtydliga
förhållningssättet mellan parterna för att tillsammans möta länets samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt Norrbotten.
Regionala utvecklingsnämnden har 2021-04-27 § 51 föreslagit regionstyrelsen besluta att anta handlingsplan 2021-2023, regional överenskommelse om
samverkan med civilsamhället.
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Ärendet
Bakgrund
Under 2017 genomfördes en kartläggning av civila samhället i Norrbotten
och det konstaterades att civilsamhället är en viktig part i det regionala utvecklingsarbetet. Samtliga sektorers gemensamma krafter behövs för att
utveckla ett öppet, inkluderande, demokratiskt och attraktivt Norrbotten med
goda livsmiljöer.
I flertalet styr- och strategidokument inom Region Norrbotten lyfts betydelsen av ett levande civilsamhälle som en viktig del i ett livskraftigt län. I regionala utvecklingsnämndens plan 2019-2021 är en av framgångsfaktorerna
att hitta former för hur samverkan med civilsamhället kan organiseras. I den
regionala utvecklingsnämndens plan för 2021-2023 lyfts att en av framgångsfaktorerna i arbetet är att den regionala överenskommelsen signeras av
Region Norrbotten. I den regionala utvecklingsstrategin lyfts vikten av samhandling med det civila samhället. Regionstyrelsens plan, 2021-2023, belyser även vikten av alla människors deltagande i samhällets utveckling och att
ett formaliserat samskapande med civilsamhällets implementeras i verksamheterna. Överenskommelsen har en koppling till den regionala utvecklingsstrategin och agenda 2030.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019 (RUN 2019-03-19, §47) att
medfinansiera projektet SÖK som står för samverkan och överenskommelse
mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten. Satsningen ska
bland annat resultera i en överenskommelse för samverkan på regional nivå
mellan parterna Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Samforma
samt regionala idéburna organisationer. SÖK projektet har även i uppdrag att
ta fram en handlingsplan för 2021-2023.
Parterna i projektet, som nämns ovan, samt enstaka kommuner har deltagit i
flertalet dialoger under processens gång. Även kunskapshöjande insatser och
omvärldsbevakning har genomförts. Inom SÖK-projektet har en kartläggning genomförts med fokus på att belysa pågående samverkan, utmaningar
och möjligheter i samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället samt
vilka kunskapshöjande behov som finns bland parterna.
Syfte
Syftet med handlingsplanen är att förtydliga arbetet med den regionala överenskommelsen, identifiera utvecklingsområde som bidrar till att förverkliga
överenskommelsens intentioner. De utvecklingsområden som har arbetets
fram mellan parterna i arbetsgruppen samt vid kunskapshöjande dialoger är
följande:
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Intern förankring
Samverkansstruktur och arbetssätt
Främja utveckling

Uppföljning och löptid
Handlingsplanen och överenskommelsen ska följas upp årligen och rapporteras till relevanta politiska forum. Handlingsplanen gäller för åren 2021-2023.
Beslutsunderlag:
Handlingsplan 2021-2023, regional överenskommelse om samverkan mellan
Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional
nivå i Norrbotten
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-04-27 § 51
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 109

Region Norrbottens trafikbeställning
Dnr 563-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Den trafikbeställning som Region Norrbotten gjorde 2018 avseende
stomlinjer ligger fast.
2. I samband med upphandling av busstrafik kan flera bränslealternativ
ingå, t ex biogas, HVO samt diesel.
Reservationer
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Anders Öberg (S) lämnar särskilt yttrande enligt följande:
”I ärendebeskrivningen saknas uppgiften om den totala kostnaden för beställd trafik och det avtal som fördelar kostnaderna mellan ägarna. I Budgeten för 2021 meddelade RKM till Region Norrbotten att beräknad kostnad
utifrån beställning för stomlinjerna, gemensamma kostnader och pandemins
effekter att kostnaderna beräknades till ca 109 miljoner för 2021. Vilket
påtalades vid regionfullmäktige i oktober och november i samband med
beslut om strategiska plan. Regionen har idag ett beslut om 79,5 miljoner.
Detta innebär att RKM kommer redovisa ett underskott för Region Norrbottens finansiering av beställd och utförd trafik”.

Yttrande till beslutsförslaget
Det pågående projektet med att ta fram en ny trafikkarta för länet kommer,
tillsammans med ett reviderat Trafikförsörjningsprogram att bli avgörande
för hur trafikbeställningen i framtiden ska se ut. Dessa kommer också att
ligga till grund för framtagandet av ett nytt samarbetsavtal mellan Region
Norrbotten och länets 14 kommuner. Först när dessa finns på plats kan det
bli aktuellt med en förändring av trafikbeställningen gällande de så kallade
stomlinjerna.

Sammanfattning
Regionala kollektivtrafikmyndighetens direktion har önskat ett förtydligande
gällande om den trafikbeställning som regionen gjorde 2018 fortfarande
gäller, och om de linjer som beställdes då fortfarande ska finnas kvar. En
annan fråga som också önskades svar på var huruvida kravet på fossilfritt
bränsle ska kvarstå som krav i upphandlingarna.
Regionala utvecklingsnämnden har 2021-14-27 § 47 föreslagit fullmäktige
besluta att:
1. Den trafikbeställning som Region Norrbotten gjorde 2018 avseende
stomlinjer ligger fast.
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2. I samband med upphandling av busstrafik ska två bränslealternativ ingå,
HVO (förnybar diesel) och diesel.
3. I samband med upphandling av busstrafik ska alternativet med fossilfritt
bränsle utgå på grund av regionens minskade ekonomiska ramar gällande kollektivtrafik.

Ärendets behandling vid sammanträdet
Ordföranden (SJVP) föreslår att bifalla punkt 1 i regionala utvecklingsnämndens förslag, att punkt 2 i regionala utvecklingsnämndens förslag ändras till ”I samband med upphandling av busstrafik kan flera bränslealternativ
ingå, t ex biogas, HVO samt diesel”, samt att punkt 3 i regionala utvecklingsnämnden stryks.
Nils-Olov Lindfors (C), Linda Frohm (M) och Johnny Åström (SJVP) stödjer ordförandens förslag.
Glenn Berggård föreslår bifalla punkt 1 i regionala utvecklingsnämndens
förslag, och att punkt 2 och 3 stryks.
Anders Öberg (S) föreslår att punkt 1 i regionala utvecklingsnämndens förslag ändras till ”Den trafikbeställning som Region Norrbotten gjorde 2018
avseende stomlinjer ligger fast med ansvar för den faktiska finansieringen”.
Lennart Åström (S) stödjer Anders Öbergs förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer regionala utvecklingsnämndens förslag avseende punkt 1
mot Anders Öbergs förslag och finner att regionstyrelsen bifaller regionala
utvecklingsnämndens förslag.
Ordföranden ställer därefter eget förslag avseende punkt 2 mot Glenn Berggårds avslagsförslag och finner att regionstyrelsen bifaller ordförandens
förslag.
Ordföranden ställer slutligen regionala utvecklingsnämndens förslag avseende punkt 3 mot eget avslagsförslag och finner att regionstyrelsen bifaller
ordförandens förslag.

Ärendet
Bakgrund
Region Norrbotten är beställare och finansiär av kollektivtrafik med buss
som går mellan minst två kommunhuvudorter, så kallade stomlinjer. Trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) pekar ut den strategiska inriktningen för länets kollektivtrafik och ska ligga till grund för den trafikbeställning som görs.
Regionfullmäktige beslutade 21-22 november 2018 (§129) att uppdra till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten att upprätta ett trafikpliktsbeslut utifrån
ett långsiktigt utvecklings- och finansieringsperspektiv som redovisats i se-
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parat bilaga. Detta inför att ny upphandling av trafik skulle göras på stomlinjer där avtalen var på väg att löpa ut (2019-12-10, 2020-06-16 samt 2020-1212). I beslutet framgick inget om linjesträckning eller turtäthet, endast vilka
kommuner som kollektivtrafikens stomlinjenät ska omfatta: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå,
Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå samt inkludera vissa länsöverskridande linjer.
Den 14 december 2018 beslutade regionala kollektivtrafikmyndighetens
(RKM) direktion om allmän trafikplikt på följande linjer:
Linje

Sträcka

26

Arjeplog – Arvidsjaur – Skellefteå

44

Gällivare – Jokkmokk – Boden – Luleå

53

Kiruna – Pajala – Övertorneå – Haparanda

54

Pajala – Övertorneå – Haparanda

63

Övertorneå – Kalix

14

Luleå - Piteå

46

Pajala – Gällivare

21

Arvidsjaur – Älvsbyn – Boden – Luleå

31

Älvsbyn – Luleå

32

Älvsbyn – Piteå

23

Boden – Sunderbyn – Luleå

28

Boden – Sunderbyn – Luleå

29

Boden – Avan – Luleå

30

Boden – Luleå

97

Boden – Luleå

20/100

Haparanda – Luleå – Umeå

15*

Råneå – Sunderby sjukhus

* Linjen upphör juni 2021.

Region Norrbottens finansiering av kollektivtrafik
Nedan beskrivs den budget som regionala utvecklingsnämnden beslutat om i
sin plan för år 2021-2023.
2020 (tkr)

Länstrafiken Norrbotten
AB
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2020 (tkr)

Norrtåg AB
Summa:

2021 (tkr)

28 927,0

35 137,0

115 427,0

114 637,0

Förändring jmf
2020 exkl prisförändring
4 862,0

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om minskad budgetram för
stomlinjetrafiken enligt ovan. Bakgrunden till detta är att hela regionen har
ett sparkrav på sin verksamhet samt att en del av budgeten för kollektivtrafiken (2 mkr) har omfördelats från busstrafiken till tågtrafiken avseende
sträckan Haparanda - Luleå, enligt beslut i landstingsstyrelsen 30 september
2015 (§204 Ansökan om driftsbidrag för finansiering av tågtrafik på Haparandabanan, dnr 2920-2015).
Med anledning av regionens minskade budget för busstrafiken har direktionen i regionala kollektivtrafikmyndigheten önskat ett förtydligande gällande
om den trafikbeställning avseende stomlinjetrafiken som regionen gjorde
2018 fortfarande gäller, och om de linjer som då beställdes fortfarande ska
finnas kvar. Dessa linjer behöver dock ses över inom ramen för kommande
revidering av Trafikförsörjningsprogrammet och det pågående projektet
ÅkerBär som handlar om att ta fram en ny trafikkarta för länet. En annan
fråga som också önskades svar på var huruvida kravet på fossilfritt bränsle
ska kvarstå som alternativ i upphandlingarna.
Den 28-29 oktober 2020 beslutade regionfullmäktige (§ 91 Finansiering av
underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal – Kollektivtrafiken, Dnr
1267-2020) att säga upp nuvarande samarbetsavtal mellan Region Norrbotten och Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommun. Regiondirektören fick i uppdrag att tillsammans med länets kommuner
ta fram förslag på hur ett nytt samarbetsavtal kan utformas. Detta innebär att
nuvarande samarbetsavtal gällande kostnadsfördelning gäller som längst till
och med 31 december 2022.
Pågående arbete och utmaningar
Trafikbeställningen ska gå hand i hand med trafikförsörjningsprogrammet.
Med tanke på den strukturförändring som utvecklingen av tågtrafiken innebär för länet och de utmaningar som kollektivtrafiken fått möta under den
fortfarande pågående pandemin är det viktigt att trafikförsörjningsprogrammet revideras under året för att ta höjd för dessa förändringar.
I början av året har projektet ÅkerBär startats upp under ledning av RKM.
Projektet syftar till att ta fram en ny trafikkarta med bättre samordning av
buss- och tågtrafik i Norrbotten och därigenom få till ett attraktivt trafiksystem som får fler att resa kollektivt och samtidigt minska kostnaderna. Här är
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det viktigt att se hur tåg och buss samverkar. Regionen deltar i arbetet tillsammans med kommunerna.
Som ett led i att regionen sagt upp samverkansavtalet har ett arbete startats
upp med att på politisk nivå börja diskutera hur man ser på kollektivtrafikens
framtid i länet och vad regionen och länets kommuner är villiga att betala för
kollektivtrafiken. En politisk styrgrupp med representanter från Region
Norrbotten samt Norrbottens Kommuner har tillsatts. En del i arbetet består
av att ta fram förslag till ett nytt samverkansavtal som kan komma att inarbetas i RKM:s förbundsordning som samtidigt kommer att revideras. En viktig
del här är att se över budgetprocessen och den ekonomiska styrningen.
Under våren 2020 har Region Norrbotten deltagit i upphandlingsarbetet av
busstrafik på norrlandskusten tillsammans med Länstrafiken Norrbotten
(samt Länstrafiken Västerbotten). Vid framtagandet av ny tidtabell har regionen bevakat att busstrafiken (sträckan Haparanda-Umeå) inte går parallellt
med Norrtågstrafiken. Här har antalet busslinjer och turer därför minskats
och lett till viss besparing.
En upphandling av busstrafiken på två år (istället för som tidigare 8-10 år)
ger verksamheten större flexibilitet de närmaste åren. Om även kravet på ett
fossilfritt alternativ släpps och upphandlingen nöjer sig med HVO eller diesel går det att upphandla begagnade fordon. Det gör det lättare för anbudsgivare på korttidsupphandlingar än om specialfordon krävs pga specialbränsle.
Ett alternativ för att öka intäkterna kan vara att höja biljettpriserna. Det kan
dock vara svårt att bedöma priselasticiteten (hur många procent den efterfrågade kvantiteten förändras då priset ökar med en procent) och vad en prisjustering skulle ge. Risken är att ett högre pris minskar antalet resenärer då
resan inte blir lika attraktiv vid ett högre pris.
Hållbarhet
Innan ändringar i stomlinjerna genomförs måste dessa belysas grundligt för
att se vilken effekt det kan få för möjligheterna till arbets- och studiependling i länet för kvinnor och män.
Ur miljösynpunkt är fossilfritt bränsle det mest fördelaktiga bränslealternativet. Då regionen ska minska sina kostnader kräver den ekonomiska situationen att i samband med upphandling av trafik välja det billigare bränslealternativet med HVO som ändå är ett steg i rätt riktning.
Bilagor:
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-04-27 § 47
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Norrbottens regionala kollektivtrafikmyndighet
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§ 110

Val av ombud och ersättare till
Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolags bolagsstämma 2021
Dnr 583-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse följande två fullmäktige till ordinarie årsstämma i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags årsstämma den 26 maj
2021:



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

Ärendet
Region Norrbotten har att utse två ägarrepresentanter (fullmäktige) till årsstämman 2021 i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Fullmäktigeuppdraget är personligt och kan inte delegeras till annan.
Regionstyrelsen ansvarar för att utse ombud och ersättare till års- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som regionen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Protokollsutdrag skickas till:
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
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§ 111

Matlaget i Gällivare AB – Prövning av
om bolaget följt det kommunala
ändamålet och befogenheter 2020
Dnr 445-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att verksamheten i det delägda bolaget Matlaget i
Gällivare AB under 2020 bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala
ändamålet och befogenheter.
Protokollsanteckning
Johannes Sundelin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Yttrande till beslutsförslaget
Att bedriva kostverksamhet i bolag är ingen självklar verksamhet för
regionen. Regionen har därför påbörjat en dialog med Gällivare kommun om
regionens utträde som ägare i bolaget.

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 har varit förenligt med de fastställda kommunala ändamålen och
befogenheterna. Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare
AB.
Regionstyrelsen har i december skickat ett yttrande till Matlagets styrelse i
vilken regionstyrelsen har synpunkter på att bolaget har åtagit sig, och utfört,
uppdraget att utreda Gällivare kommuns framtida kostorganisation.
Regionstyrelsen menar att det inte ingår i bolagets uppgift enligt
bolagsordningen. I övrigt bedöms verksamheten som bolaget bedrivit under
föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och
befogenheter.
Regionen och Gällivare kommun har vid ett ägarsamråd i december överenskommit att påbörja dialog om regionens utträde som ägare i bolaget.
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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.
Prövning avseende Matlaget i Gällivare AB
Uppsikten och prövningen omfattar Matlaget i Gällivare AB verksamhet år
2020. 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 bolagstämma i mars 2020 framförde regionen begäran om
utdelning till ägarna. Bolagstämman beslutade hänskjuta frågan till en extra
bolagstämma. Vid extra bolagstämma 2020-11-18 behandlades styrelsens
förslag till vinstutdelning med 3 mnkr. Region Norrbotten biföll styrelsens
förslag men bolagsstämman beslutade avslå densamma.
Regionen och Gällivare kommun har inte beslutat om ett gemensamt ägardirektiv till bolaget. Regionen och Gällivare kommun har vid ett ägarsamråd i
december överenskommit att påbörja dialog om regionens utträde som ägare
i bolaget. Regiondirektör och kommundirektör har fått uppdraget och dialoger pågår.
Bolagets ändamål är att med optimalt resursutnyttjande med tillämpning av
kommunal självkostnadspris svara för tillverkning och distribution av mat
till verksamheter inom Gällivare kommun och Region Norrbotten, varvid
hög matkvalitet och god service ska beaktas.
Regionstyrelsen har i december skickat ett yttrande till Matlagets styrelse i
vilken regionstyrelsen har synpunkter på att bolaget har åtagit sig, och utfört,
uppdraget att utreda Gällivare kommuns framtida kostorganisation. Regionstyrelsen menar att det inte ingår i bolagets uppgift enligt bolagsordningen.
Regionstyrelsen har i yttrandet också påtalat att, konsultkostnader med 208
tkr som belastat bolaget, måste faktureras kommunen. Kostnaderna har i
årsbokslutet för 2020 inte fakturerats Gällivare kommun.
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Nettoomsättningen var under året 30 941 868 kronor och resultatet blev
307 809 kronor. Bolaget har under en längre tid uppvisat nyckeltal som utvisar stabilitet. Bolagets egna kapital uppgår per 201231 till 9 554 464 kronor
varav fritt eget kapital uppgår till 7 275 804 kronor. Till det kommer obeskattade reserver om 1 360 000 kronor. Bolaget har mycket god och stabil
likviditet och en mycket god soliditet som uppgår till 72 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 förutsättningar. Det är regionens uppfattning att det finns utrymme för att besluta
om utdelning från bolaget.
Vid ordinarie bolagsstämma den 6 april 2021 föreslog styrelsen vinstutdelning med 1500 kr/aktie, totalt 3 mnkr. Region Norrbotten biföll styrelsens
förslag men bolagsstämman avslog densamma. Bolagsstämman beviljade
bolagets verkställande direktör och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
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 2020 med revisionsberättelse
Lekmannarevisorernas skrivelse
Revisionsrapport PWC Grundläggande granskning Matlaget i Gällivare AB
Protokoll årsstämma 2021
Protokoll extra bolagsstämma 2020-11-18
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi-och planeringsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
Divisionschef division Regionstöd
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