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§ 88
Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl. 10.00. Sammanträdet hålls i
Regionhuset, Luleå.
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§ 89
Anmälan om inkallade ersättare
Parti
(S)

Förhindrad ledamot
Per-Erik Muskos

Inkallad ersättare
Lennart Holm

(NS)

Anders Sundström
Karin Andersson
Erkki Bergman

Lena Hedman
Sören Sidér
Maire Nyström

(M)

Bo Hultin

Birgit Meier-Thunborg

(V)

Anna Hövenmark

Bo Engström

(C)

Kurt-Åke Andersson

Per-Arne Kerttu

(L)

Anne Kotavuopio Jatko

Ylva Mjärdell

(MP)

Mats Dahlberg

Ann-Louise Hagström

(SD)

Carita Elfving

Arne Gustafsson
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§ 90
Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:
Socialdemokraterna

Ledamot

Ersätter

Maria Stenberg
Lars U Granberg
Sven Holmqvist
Leif Bogren
Jan Sydberg
Ida Johansson
Thor Viklund
Kent Ögren
Lennart Åström
Lennart Holm
Anita Gustavsson
Ruschadaporn Lindmark
Bengt Westman
Daniel Persson
Johannes Sundelin
Bengt Niska
Emmi-Lie Spegel
Gustav Uusihannu
Ewelina Edenbrink
Lennart Thörnlund
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Eivy Blomdahl
Agneta Lipkin
Sten Nylén
Maivor Johansson
Elisabeth Lindberg

Per-Erik Muskos

Norrbottens Sjukvårdsparti

Ledamot

Ersätter

Kenneth Backgård
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Åke Fagervall
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Lena Hedman
Erika Sjöö
Anna Scott

Anders Sundström
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Sören Sidér
Martin Åström
Doris Messner
Johnny Åström
Maire Nyström
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Margareta Dahlén

Karin Andersson

Erkki Bergman

Moderata Samlingspartiet

Ledamot

Ersätter

Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Birgit Meier-Thunborg
Roland Nordin
Monica Nordvall Hedström
Anders Josefsson

Bo Hultin

Vänsterpartiet

Ledamot

Ersätter

Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Bo Engström
Christina Snell-Lumio
Kristina Nilsson
Ingmari Åberg

Anna Hövenmark

Centerpartiet

Ledamot

Ersätter

Lars-Åke Mukka
Nils-Olov Lindfors
Per-Arne Kerttu
Kristina Bäckström

Kurt-Åke Andersson

Liberalerna

Ledamot

Ersätter

Jens Sundström
Erik Lundström
Ylva Mjärdell

Anne Kotavuopio Jatko
Miljöpartiet de gröna

Ledamot

Ersätter

Agneta Granström
Catarina Ask
Ann-Louise Hagström

Mats Dahlberg
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Sverigedemokraterna

Ledamot

Ersätter

Magnus Häggblad
Susanne Ström
Arne Gustafsson

Carina Elfving

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Parti
(S)

Ersättare

Britt-Marie Vikström
Bente Moen Åkerholm
Anders Burman
Roland Nirlén

(NS)

Berit Vesterlund
Sead Maglic

(M)

Daniel Bergman

(V)

Gunnel Sandlund

(C)

-

(L)

Ylva Mjärdell

(MP)

-

(SD)

Arne Gustafsson
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§ 91
Val av två protokolljusterare
Ledamöterna Anders Bohm (NS) och Erik Lundström (L) utses till att jämte
ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum den 29 november 2017 kl. 15.00 i Regionhuset.
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§ 92
Information från presidiet
Ordföranden informerar om fullmäktiges dagordning.
Motioner under behandling:
• Motion 11-2017 om fler vårdplatser och vårdplatskoordinator på Sunderby sjukhus (Jens Sundström, L)
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§ 93
Anmälan av interpellationer, frågor och
övriga ärenden
Följande interpellationer har lämnats in:
• Nr 14-2017 om utveckling av hjärtsjukvården (Kenneth Backgård, NS)
• Nr 15-2017 om upphandling av ambulansflyg inom KSA (Monika
Nordvall-Hedström, M)
• Nr 16-2017 om regionens prehospitala verksamhet i Vittangi (Lars-Åke
Mukka, C)
• Nr 17-2017 om nedskärningar inom LSS (Jens Sundström, L)

Beslut
Interpellationerna får ställas.
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§ 94
Motion 1-2017 om blodgivning på
betald arbetstid (SD)
Dnr 885-2017

Regionfullmäktiges beslut
1 Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår att alla anställda ska ges möjlighet att lämna
blod på betald arbetstid samt att personalen ska informeras om möjligheten.
Region Norrbotten har sedan drygt 15 år tillbaka infört detta och informerar
om rutinerna via regionens intranät.
Regionstyrelsen har 2017-05-03 § 95 föreslagit fullmäktige anse motionen
besvarad.

Ärendet
Sedan drygt 15 år tillbaka har medarbetare inom Region Norrbotten möjlighet att lämna blod på arbetstid. Motivet till införandet är detsamma som
motionären framhåller - samhällsnyttan och möjligheten att rädda liv. Verksamhetens behov av tillgång till blod för att kunna utföra sitt uppdrag är ett
annat viktigt skäl.
Reglerna kring blodgivning på arbetstid anger att detta ska ske på närmaste
blodgivningscentral och efter överenskommelse med närmaste chef. Tidpunkten för att lämna blod ska anpassas till verksamheten på den enhet som
medarbetaren tillhör. Det är alltså verksamhetens behov som i första hand
avgör ledigheten är möjlig och det är närmaste chef som beslutar om ledigheten.
Information om möjligheten finns tillgänglig på regionens intranät. Vid de
tillfällen verksamheten har extra behov av blod lyfts informationen fram som
nyhet på intranätet för att detta ska uppmärksammas.

Ärendets behandling under sammanträdet
Jens Sundström (L) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag:

Motion nr: 1-2017
Regionstyrelsens protokoll § 95 2017-05-03
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Protokollsanteckning:

Johannes Sundelin (S) lämnar sammanträdet och ersätts av Britt-Marie Vikström (S).
Martin Åström (NS) lämnar sammanträdet och ersätts av Berit Vesterlund
(NS).
Christina Snell Lumio (V) lämnar sammanträdet och ersätts med Bo Goding
(V).
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§ 95
Finansplan 2018-2020
Dnr 3957-2017

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att anta finansplan 2018-2020.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att påbörja ett arbete att tillsammans med
myndigheter och Kulturrådet utreda möjligheter att stödja tillkomsten av
en kulturinstitution för meän- och lannankieli-talande i Norrbotten. Arbetet bör ske i samarbete med berörda minoritet.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda behov av MR-kapacitet i länet.
Sjukvårdspartiets, moderaternas, centerpartiets, sverigedemokraternas och
liberalernas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
De utmaningar som kommunsektorn står inför är de största på 50 år. Sverige
får allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i
samma takt. För Norrbottens del bedöms även att de i arbetsför ålder minskar om inte befolkningsstrukturen på sikt förändras. Region Norrbotten ställer sig positivt till att regeringen föreslår ökade generella statsbidrag. Det
innebär mer långsiktiga planeringsförutsättningar och mindre administration.

Sammanfattning
De regelförändringar som förslås i budgetpropositionen kommer regionstyrelsen att hantera vid styrelsen i december.
Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 207 föreslagit fullmäktige anta finansplan
2018-2020.

Ärendet
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen
innehåller vision, verksamhetsidé, framtidsutmaningar, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med framgångsfaktorer. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.
I november antar fullmäktige en finansplan som innehåller uppdatering av de
ekonomiska förutsättningarna. Förutsättningarna kan avvika från den strategiska planen och detta har regionstyrelsen att förhålla sig till.
Med anledning av regelförändringar i budgetpropositionen försämras skatteintäkterna och regleringsposten påverkas positivt. Bland förslagen finns
även riktade satsningar som inte inarbetats i denna plan då det inte är klart
vilka krav som kommer att ställas på regionerna förrän de nationella överenskommelserna är klara tidigast i december 2017.

Ärendets behandling under sammanträdet
Maria Stenberg (S), Glenn Berggård (V), Agneta Granström (MP), Anders
Öberg (S), Bengt Niska (S) och Bengt Westman (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
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Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla sjukvårdspartiets förslag till finansplan 2018-2020.
Mattias Karlsson (M) föreslår bifalla moderaternas förslag till finansplan
2018-2020.
Nils-Olov Lindfors (C) och Per-Arne Kerttu (C) föreslår bifalla centerpartiets förslag till finansplan 2018-2020.
Magnus Häggblad (SD) föreslår i första hand att finansplanen justeras i enlighet med sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2018-2020. I
andra hand föreslår Häggblad bifalla sjukvårdspartiets förslag till finansplan
2018-2020.
Jens Sundström (L) föreslår att finansplanen justeras i enlighet med liberalernas ändringsförslag till strategisk plan 2018-2020.
Bengt Niska (S) föreslår ett tillägg om att ge regionstyrelsen i uppdrag att
påbörja ett arbete att tillsammans med myndigheter och Kulturrådet utreda
möjligheter att stödja tillkomsten av en kulturinstitution för meän- och lannankieli-talande i Norrbotten och att arbetet bör ske i samarbete med berörda
minoritet. Kenneth Backgård (NS), Holger Videkull (NS), Sten Nylén (S),
Bengt Westman (S), Per-Arne Kerttu (C) och Maria Stenberg (S) stödjer
Bengt Niskas förslag.
Kenneth Backgård (NS) föreslår att punkt 3, ”ett ingångsättande av utvecklingsarbete inom bild- och funktionsmedicin, med utbildning och införande
av s.k. beskrivande radiografer samt nyinvestering av en MR-kamera i Kiruna” och punkt 4, ”Återupptagande av förberedelse- och utvecklingsarbete
när det gäller projektering av ett kommande nytt och modernt sjukhus i Kiruna. Förhandlingar med berörda parter i syfte att åstadkomma synergieffekter inom Malmfälten som geografiskt område” i sjukvårdspartiets förslag till
finansplan 2018-2020 blir ett tillägg till det förslag till finansplan som vinner
majoritet. Holger Videkull (NS), Jens Sundström (L) och Sten Nylén (S)
stödjer Kenneth Backgårds tillägg.
Jens Sundström (L) föreslår ett tillägg avseende Tromsöflyget om att uppdra
till regionstyrelsen att uppta förhandlingar för att upprätta ett ”letter of intent” med övriga parter för att avvackla verksamheten så fort som möjligt.
Jens Sundström (L) föreslår ett tillägg om att uppdra till regionstyrelsen att
uppvakta regeringen kring de orättvisa regionala skillnaderna i inkomstskatt.
Maria Stenberg (S) föreslår ett tillägg om att ge regionstyrelsen i uppdrag att
utreda behov av MR-kapacitet i länet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens, Kenneth Backgårds, Mattias Karlssons,
Nils-Olov Lindfors, Magnus Häggblads och Jens Sundströms respektive
förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer Bengt Niskas tillägg under proposition och finner att
fullmäktige bifaller tillägget.
Ordföranden ställer Kenneth Backgårds tilläggsförslag avseende punkt 3 i
sjukvårdspartiets förslag till finansplan 2018-2020 under proposition och
finner att fullmäktige avslår tillägget. Votering begärs, där en ja-röst innebär
att avslå tillägget och en nej-röst innebär att bifalla tillägget. Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 35 ledamöter röstat ja och 35 röstat
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nej, och att regionfullmäktige därmed, med stöd av ordförandens utslagsröst,
beslutat avslå tillägget.
Omröstningsresultat

Socialdemokraterna (27 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Maria Stenberg
Lars U Granberg
Sven Holmqvist
Leif Bogren
Jan Sydberg
Ida Johansson
Thor Viklund
Kent Ögren
Lennart Åström
Lennart Holm
Anita Gustavsson
Ruschadaporn Lindmark
Bengt Westman
Daniel Persson
Britt-Marie Vikström
Bengt Niska
Emmi-Lie Spegel
Gustav Uusihannu
Ewelina Edenbrink
Lennart Thörnlund
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Eivy Blomdahl
Agneta Lipkin
Sten Nylén
Maivor Johansson
Elisabeth Lindberg

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Per-Erik Muskos

Johannes Sundelin

X
X
X

Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter)
Ledamot
Kenneth Backgård
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Åke Fagervall
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Lena Hedman
Erika Sjöö
Anna Scott

Ersätter

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anders Sundström
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Ledamot
Sören Sidér
Berit Vesterlund
Doris Messner
Johnny Åström
Maire Nyström
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Margareta Dahlén

Ersätter
Karin Andersson
Martin Åström

Ja

Erkki Bergman

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår Frånv

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Birgit Meier-Thunborg
Roland Nordin
Monica Nordvall Hedström
Anders Josefsson

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Bo Hultin

X
X
X

Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot
Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Bo Engström
Bo Goding
Kristina Nilsson
Ingmari Åberg

Ersätter

Anna Hövenmark
Christina Snell-Lumio

Ja

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

X
X
X
X
X
X

Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot
Lars-Åke Mukka
Nils-Olov Lindfors
Per-Arne Kerttu
Kristina Bäckström

Ersätter

Ja

X
X
X
X

Kurt-Åke Andersson

Liberalerna (3 ledamöter)
Ledamot
Jens Sundström
Erik Lundström
Ylva Mjärdell

Ersätter

Anne Kotavuopio Jatko
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Nej
X
X
X

Avstår Frånv
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Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter)
Ledamot
Agneta Granström
Catarina Ask
Ann-Louise Hagström

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Mats Dahlberg

Sverigedemokraterna (3 ledamöter)
Ledamot
Magnus Häggblad
Susanne Ström
Arne Gustafsson

Ersätter

Ja

X
X
X

Carita Elfving

Ordföranden ställer Kenneth Backgårds tilläggsförslag avseende punkt 4 i
sjukvårdspartiets förslag till finansplan 2018-2020 under proposition och
finner att fullmäktige avslår tillägget. Votering begärs, där en ja-röst innebär
att avslå tillägget och en nej-röst innebär att bifalla tillägget. Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 35 ledamöter röstat ja och 35 röstat
nej, och att regionfullmäktige därmed, med stöd av ordförandens utslagsröst,
beslutat avslå tillägget.
Omröstningsresultat

Socialdemokraterna (27 ledamöter)
Ledamot
Maria Stenberg
Lars U Granberg
Sven Holmqvist
Leif Bogren
Jan Sydberg
Ida Johansson
Thor Viklund
Kent Ögren
Lennart Åström
Lennart Holm
Anita Gustavsson
Ruschadaporn Lindmark
Bengt Westman
Daniel Persson
Britt-Marie Vikström
Bengt Niska
Emmi-Lie Spegel
Gustav Uusihannu
Ewelina Edenbrink
Lennart Thörnlund

Ersätter

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Per-Erik Muskos

Johannes Sundelin
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Anders Öberg
Ledamot
Ingela Uvberg Nordell
Eivy Blomdahl
Agneta Lipkin
Sten Nylén
Maivor Johansson
Elisabeth Lindberg

Ersätter

X
Ja
X
X
X

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Kenneth Backgård
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Ledamot
Åke Fagervall
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Lena Hedman
Erika Sjöö
Anna Scott
Sören Sidér
Berit Vesterlund
Doris Messner
Johnny Åström
Maire Nyström
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Margareta Dahlén

Ersätter

Ja

Ja

Anders Sundström

Karin Andersson
Martin Åström

Erkki Bergman

Nej
X
X
X
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår Frånv

Avstår Frånv

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Birgit Meier-Thunborg
Roland Nordin
Monica Nordvall Hedström
Anders Josefsson

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Bo Hultin

X
X
X
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Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot
Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Bo Engström
Bo Goding
Kristina Nilsson
Ingmari Åberg

Ersätter

Anna Hövenmark
Christina Snell-Lumio

Ja

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

X
X
X
X
X
X

Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot
Lars-Åke Mukka
Nils-Olov Lindfors
Per-Arne Kerttu
Kristina Bäckström

Ersätter

Ja

X
X
X
X

Kurt-Åke Andersson

Liberalerna (3 ledamöter)
Ledamot
Jens Sundström
Erik Lundström
Ylva Mjärdell

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Anne Kotavuopio Jatko

Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter)
Ledamot
Agneta Granström
Catarina Ask
Ann-Louise Hagström

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Mats Dahlberg

Sverigedemokraterna (3 ledamöter)
Ledamot
Magnus Häggblad
Susanne Ström
Arne Gustafsson

Ersätter

Ja

X
X
X

Carita Elfving

Ordföranden ställer Jens Sundströms tillägg om Tromsöflyget under proposition och finner att fullmäktige avslår tillägget. Votering begärs, där en jaröst innebär att avslå tillägget och en nej-röst innebär att bifalla tillägget.
Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 35 ledamöter röstat ja
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och 34 röstat nej samt att en ledamot avstått från att rösta, och att regionfullmäktige därmed beslutat avslå tillägget.
Omröstningsresultat

Socialdemokraterna (27 ledamöter)
Ledamot
Maria Stenberg
Lars U Granberg
Sven Holmqvist
Leif Bogren
Jan Sydberg
Ida Johansson
Thor Viklund
Kent Ögren
Lennart Åström
Lennart Holm
Anita Gustavsson
Ruschadaporn Lindmark
Bengt Westman
Daniel Persson
Britt-Marie Vikström
Bengt Niska
Emmi-Lie Spegel
Gustav Uusihannu
Ewelina Edenbrink
Lennart Thörnlund
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Eivy Blomdahl
Agneta Lipkin
Sten Nylén
Maivor Johansson
Elisabeth Lindberg

Ersätter

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Per-Erik Muskos

Johannes Sundelin

X
X
X
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Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Kenneth Backgård
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Åke Fagervall
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Lena Hedman
Erika Sjöö
Anna Scott
Sören Sidér
Berit Vesterlund
Doris Messner
Johnny Åström
Maire Nyström
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Margareta Dahlén

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anders Sundström

Karin Andersson
Martin Åström

Erkki Bergman

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Birgit Meier-Thunborg
Roland Nordin
Monica Nordvall Hedström
Anders Josefsson

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Bo Hultin

X
X
X

Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot
Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Bo Engström
Bo Goding
Kristina Nilsson
Ingmari Åberg

Ersätter

Anna Hövenmark
Christina Snell-Lumio
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X
X
X
X
X
X

Nej
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Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot
Lars-Åke Mukka
Nils-Olov Lindfors
Per-Arne Kerttu
Kristina Bäckström

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X
X

Kurt-Åke Andersson

Liberalerna (3 ledamöter)
Ledamot
Jens Sundström
Erik Lundström
Ylva Mjärdell

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Anne Kotavuopio Jatko

Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter)
Ledamot
Agneta Granström
Catarina Ask
Ann-Louise Hagström

Ersätter

Ja

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Mats Dahlberg

Sverigedemokraterna (3 ledamöter)
Ledamot
Magnus Häggblad
Susanne Ström
Arne Gustafsson

Ersätter

Ja

X
X
X

Carita Elfving

Ordföranden ställer Jens Sundströms tillägg om att uppvakta regeringen
kring de orättvisa skillnaderna i inkomstskatt under proposition och finner
att fullmäktige avslår tillägget.
Ordföranden ställer Maria Stenbergs tillägg om att utreda behovet av MRkapacitet under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Protokollsanteckning

Jens Sundström (L), Mattias Karlsson (M), Kenneth Backgård (NS) och
Nils-Olov Lindfors (C) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande:
”När debatten avslutades, innan omröstningen påbörjades, meddelade Matttias Karlsson (gruppledare M) att Roland Nordin (M) blivit akut sjuk och
tvingats avvika från mötet under pågående förhandling. Han begärde att få
sätta in Daniel Bergman (M) som ersättare med motiveringen att presidiet
vid tidigare ärenden av väsentlig art (tidigare budgetdebatter) tillåtit detta för
andra partier. Begäran nekades och Roland Nordin (M) förklarades frånva-
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rande vid omröstningen, vilket fick direkt påverkan på utgången i flera omröstningar under denna paragraf”
Beslutsunderlag:

Finansplan 2018-2020
Regionstyrelsens protokoll § 207 2017-10-31
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§ 96
Ajournering
Ordföranden ajournerar mötet kl. 18:00 för att återupptas nästa dag kl. 09:00.
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§ 97
Anmälan om inkallade ersättare
Parti
(S)

Förhindrad ledamot
Per-Erik Muskos
Johannes Sundelin

Inkallad ersättare
Lennart Holm
Britt-Marie Vikström

(NS)

Anders Sundström
Karin Andersson
Erkki Bergman

Lena Hedman
Sören Sidér
Maire Nyström

(M)

Bo Hultin
Roland Nordin

Birgit Meier-Thunborg
Daniel Bergman

(V)

Anna Hövenmark

Bo Engström

(C)

Kurt-Åke Andersson

Per-Arne Kerttu

(L)

Anne Kotavuopio Jatko

Ylva Mjärdell

(MP)

Agneta Granström

Ann-Louise Hagström

(SD)

Magnus Häggström
Carita Elfving

Arne Gustafsson
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§ 98
Upprop
Enligt § 90 med undantag av följande:
•
•
•
•

Britt-Marie Vikström (S) ersätter Johannes Sundelin (S)
Daniel Bergman (M) ersätter Roland Nordin (M)
Ann-Louise Hagström (MP) ersätter Agneta Granström (MP)
Magnus Häggblad (SD) frånvarande

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Parti
(S)

Ersättare
Bente Moen Åkerholm
Anders Burman
Roland Nirlén

(NS)

Sead Maglic

(M)
(V)

Gunnel Sandlund

(C)
(L)
(MP)
(SD)
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§ 99
Allmänna beredningens
verksamhetsrapport 2017
Dnr 28-2017

Regionfullmäktiges beslut
1 Regionfullmäktige beslutar att överlämna allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017 till regionstyrelsen för vidare behandling.

Ärendet
Allmänna beredningen lämnar verksamhetsrapport för år 2017.
Sven Holmqvist (S) föredrar rapporten och föreslår fullmäktige besluta att
överlämna verksamhetsrapporten till regionstyrelsen för vidare behandling.
Beslutsunderlag

Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017
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§ 100
Information om beredningarnas
rapporter
Regionfullmäktiges beslut
1 Regionfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Fullmäktiges beredningar informerar om sin verksamhet och planer för inlämning av rapporter.
Protokollsanteckning:

Bengt Niska (S) lämnar sammanträdet och ersätts av Bente Moen Åkerholm
(S).
Ewelina Edenbrink (S) lämnar sammanträdet och ersätts av Anders Burman
(S).
Ingmari Åberg (V) lämnar sammanträdet och ersätts av Kati Jääskeläinen
(V).
Anne Kotavuopio Jatko (L) ansluter till sammanträdet och Ylva Mjärdell (L)
återgår till ersättarplats.
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§ 101
Korrigering av fastställda vårdplatser
Dnr 3754-2017

Regionfullmäktiges beslut
1 Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att fastställa hur
mång vårdplatser vi ska ha i Norrbotten. De får inte reduceras till att bara
vara en verklighetsbeskrivning i enlighet med Socialstyrelsens nomenklatur. Patient- och behovsperspektivet saknas. Konsekvens- och riskanalys
om hur beläggningsgrad kan komma att se ut med detta beslut måste tas
fram. OBS-platserna och dess funktion, beläggningsgrad och påverkan på
vårdplatserna på sjukhus ska belysas och ingå i denna analys. Analysen
och redovisningen ska göras med utgångspunkt från tidigare av fullmäktige fastställt vårdplatsantal så att det framgår hur många vårdplatser som
tas bort.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att antalet vårdplatser behöver korrigeras utifrån
Socialstyrelsens fastställda terminologi för att möjliggöra korrekt uppföljning. Dessutom leder utvecklingen av nya behandlingsmetoder till att vård
och behandling i större utsträckning utförs i öppen vård på sjukhus istället
för att patienten skrivs in på vårdavdelning.

Sammanfattning
För att möjliggöra korrekt uppföljning och redovisning har Region Norrbotten genomfört en översyn av fastställda vårdplatser. Felaktig registrering av
tekniska vårdplatser enligt Socialstyrelsens termbank, nya behandlingsmetoder inom hjärtsjukvården och ombyggnation på Sunderby sjukhus har
medfört att nuvarande antal fastställda vårdplatser behöver korrigeras.
Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 208 föreslagit fullmäktige besluta att Kalix sjukhus har 59 vårdplatser varav fem tekniska vårdplatser, efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 54, att
Piteå sjukhus har 172 vårdplatser varav fem tekniska vårdplatser, efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 167,
att Kiruna sjukhus har enligt tidigare beslut 29 fastställda vårdplatser och
därför behövs ingen korrigering, att Gällivare sjukhus har totalt 109 vårdplatser varav 16 tekniska vårdplatser, efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 93, att Sunderby sjukhus har
totalt 432 vårdplatser varav 27 tekniska vårdplatser, efter korrigering av
tekniska vårdplatser, införande av nya behandlingsmetoder samt ombyggnation på Sunderby sjukhus uppgår antalet fastställda vårdplatser till 380, samt
att förändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) och Maria Stenberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens
beslut.
Jens Sundström (L) föreslår i första hand återremittera ärendet för att fastställa hur mång vårdplatser vi ska ha i Norrbotten. De får inte reduceras till
att bara vara en verklighetsbeskrivning i enlighet med Socialstyrelsens no-
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menklatur. Patient- och behovsperspektivet saknas. Konsekvens- och riskanalys om hur beläggningsgrad kan komma att se ut med detta beslut måste
tas fram. OBS-platserna och dess funktion, beläggningsgrad och påverkan på
vårdplatserna på sjukhus ska belysas och ingå i denna analys. Analysen och
redovisningen ska göras med utgångspunkt från tidigare av fullmäktige fastställt vårdplatsantal så att det framgår hur många vårdplatser som tas bort.
I andra hand föreslår Jens Sundström avslå regionstyrelsens förslag.
Mattias Karlsson (M) och Kenneth Backgård (NS) stödjer Mattias Karlssons
förslag om återremiss.
Sten Nylén (S) föreslår återremittera ärendet för att kontrollera att antalet
vårdplatser i länet är korrekt.
Jens Sundström (L) föreslår ett tillägg om att fastställda vårdplatser ska vara
disponibla, förutom under sommarperioden, storhelger och vid särskilda
beslut.
Jens Sundström (L) föreslår ett tillägg om att OBS-platser/lättvårdsplatser
ska finnas i alla kommuner.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslag om återremiss under proposition och finner att
fullmäktige avslår förslaget. Votering begärs, där en ja-röst innebär att återremissförslaget avslås och en nej-röst innebär att återremissförslaget bifalls.
Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 35 ja-röster och 34 nejröster avgetts och att fullmäktige därmed beslutat om att återremittera ärendet.
Ordföranden ställer Jens Sundströms återremissförslag mot Sten Nyléns
återremissförslag och finner att regionstyrelsen bifaller Jens Sundströms
återremissförslag.
Omröstningsresultat
Socialdemokraterna (27

Ledamot
Maria Stenberg
Lars U Granberg
Sven Holmqvist
Leif Bogren
Jan Sydberg
Ida Johansson
Thor Viklund
Kent Ögren
Lennart Åström
Lennart Holm
Anita Gustavsson
Ruschadaporn Lindmark
Bengt Westman
Daniel Persson
Britt-Marie Vikström
Bengt Niska
Emmi-Lie Spegel
Gustav Uusihannu

Ersätter

ledamöter)
Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Per-Erik Muskos

Johannes Sundelin
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Ledamot
Ewelina Edenbrink
Lennart Thörnlund
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Eivy Blomdahl
Agneta Lipkin
Sten Nylén
Maivor Johansson
Elisabeth Lindberg

Ersätter

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Norrbottens Sjukvårdsparti (19

Ledamot
Kenneth Backgård
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Åke Fagervall
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Lena Hedman
Erika Sjöö
Anna Scott
Sören Sidér
Martin Åström
Doris Messner
Johnny Åström
Berit Vesterlund
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Margareta Dahlén

Ersätter

Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Birgit Meier-Thunborg
Daniel Bergman
Monica Nordvall Hedström
Anders Josefsson

Ja

Nej

Avstår Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anders Sundström

Karin Andersson

Erkki Bergman

Moderata Samlingspartiet (6

Ledamot

ledamöter)

Ersätter

ledamöter)
Ja

Nej
X
X
X
X
X
X

Bo Hultin
Roland Nordin
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Vänsterpartiet (6

Ledamot
Glenn Berggård
Elisabeth Bramfeldt
Bo Engström
Christina Snell-Lumio
Kristina Nilsson
Ingmari Åberg

Ersätter

Lars-Åke Mukka
Nils-Olov Lindfors
Per-Arne Kerttu
Kristina Bäckström

Anna Hövenmark

Jens Sundström
Erik Lundström
Ylva Mjärdell

Ann-Louise Hagström
Catarina Ask
Mats Dahlberg

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

X
X
X
X

ledamöter)

Ersätter

Ja

Ersätter
Agneta Granström

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Anne Kotavuopio Jatko

ledamöter)
Ja

Nej

Avstår Frånv

Nej

Avstår Frånv

X
X
X

Sverigedemokraterna (3

Ledamot

Ja

Kurt-Åke Andersson

Miljöpartiet de gröna (3

Ledamot

Nej

ledamöter)

Ersätter

Liberalerna (3

Ledamot

Ja
X
X
X
X
X
X

Centerpartiet (4

Ledamot

ledamöter)

Ersätter

ledamöter)
Ja

Magnus Häggblad
Susanne Ström
Arne Gustafsson

X
X
X

Carita Elfving

Ärendet
Det finns olika typer av vårdplatser enligt Socialstyrelsens termbank:
• Fastställd vårdplats är en administrativ benämning som används i exempelvis budget- och planeringssammanhang.
• En teknisk vårdplats avser en vårdplats på en vårdenhet med särskilda
resurser som till exempel intensivvård och förlossning. Patienter som
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vårdas på en teknisk vårdplats är samtidigt inskrivna på en vanlig vårdavdelning varför den tekniska vårdplatsen redovisas separat.
• En disponibel vårdplats avser en slutenvårdsplats med bemanning som
säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Disponibla vårdplatser kan
variera beroende på patienttryck och tillgång till personal.
Översynen visar att tekniska vårdplatser har registrerats på ett felaktigt sätt
vilket behöver korrigeras. Det innebär att antalet fastställda vårdplatser på
närsjukhusen ska minska med motsvarande fem tekniska vårdplatser på vardera Kalix och Piteå sjukhus och 16 på Gällivare sjukhus. Vid Sunderby
sjukhus ska antalet fastställda vårdplatser minska med motsvarande sex tekniska vårdplatser på IVA, 13 på postop och åtta på förlossningen.
I samband med etablering av ett nytt hjärtcentrum på Sunderby sjukhus 2014
flyttades gyn-avdelningen temporärt för att sedan krympas ytterligare och
organiseras tillsammans med BB. Ombyggnationen, poliklinisering av verksamheten samt tillkomsten av Patienthotellet Vistet innebar att antalet disponibla vårdplatser minskade med 18 platser, varav åtta på gyn-avdelningen
och tio på BB. Utvärderingen av verksamheten visar att nuvarande vårdplatsstruktur är väl anpassad efter vårdbehovet och hållbar över tid varvid de
fastställda vårdplatserna föreslås minska med 18 platser.
På grund av ombyggnationer på Sunderby sjukhus beslutades att stänga dåvarande akutvårdsavdelning och istället skapa en ny tillfällig akutmottagning. Organisationsförändringen slutfördes april 2017 och innebär att vårdplatser omfördelas till en kirurgisk akutsjukvårdsavdelning (KAVA) och en
ny medicinsk akutsjukvårdsavdelning (MAVA). Samtidigt genomförde division Länssjukvård en förändring av kirurgklinikens samtliga vårdavdelningar. Förändringen innebär att avdelning 53 av utrymmesskäl behöver
minska antalet vårdplatser med en fastställd vårdplats. Sju vårdplatser kommer att överföras från kirurgisk akutsjukvård till division Närsjukvård. Korrigering av tekniska vårdplatser, förändrade behandlingsmetoder inom kvinnosjukvården, ombyggnation på sjukhuset och omfördelning av vårdplatser
innebär att division Länssjukvård minskar antalet fastställda vårdplatser från
228 till 175.
Den nya avdelningen MAVA inom division Närsjukvård kommer att ha 20
fastställda vårdplatser varav sju överförs från kirurgisk akutsjukvård och tio
omfördelas inom internmedicin. Avdelning 48 hjärtsjukvård har idag nio
fastställda vårdplatser för vård av kranskärlsintervention. Behandlingen
övergår från slutenvård till dagbehandling varför tre vårdplatser överförs till
MAVA och resterande sex vårdplatser omvandlas till övervakningsplatser i
öppenvård. Efter omstrukturering av vårdplatser ökar antalet fastställda
vårdplatser inom division Närsjukvård från 204 till 205.
Efter korrigering av tekniska vårdplatser i Sunderbyn, införande av nya behandlingsmetoder inom hjärtsjukvård och ombyggnation på Sunderby sjukhus uppgår antalet fastställda vårdplatser till 380. Efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser till 54 på Kalix sjukhus, 167 på Piteå sjukhus och 93 på Gällivare sjukhus. Kiruna sjukhus behåller nuvarande 29 vårdplatser.
Beslutsunderlag:

Regionstyrelsens protokoll § 208 2017-10-31
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Protokollsanteckning:

Erika Sjöö (NS) lämnar sammanträdet och ersätts av Maire Nyström (NS).
Bengt Westman (S), Per-Arne Kertuu (C) och Lennart Ojanlatva (NS) lämnar sammanträdet.
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§ 102
Tandvårdstaxor 2018
Dnr 3709-2017

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att höja av tandvårdstaxan med 3,2 procent,
räknat på den totala intäktsvolymen från och med den 15 januari 2018.
2. Regionfullmäktige beslutar att höja avgiften för uteblivet besök i folktandvården för barn och ungdomar från 150 kronor till 400 kronor från
och med den 15 januari 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen föreslår höjd tandvårdstaxa eftersom konkurrensneutralitet
ska råda mellan folktandvården och den privata tandvårdssektorn. Av det
följer att patientintäkterna ska täcka folktandvårdens kostnader för vuxentandvård. En höjd avgift för uteblivet besök för barn och ungdomar förväntas
leda till förbättrad tillgänglighet till tandvård i länet.

Sammanfattning
Tandvårdstaxan för 2018 föreslås höjas med 3,2 procent på grund av generell kostnads- och löneökning. Samtidigt föreslås en höjning av avgiften för
uteblivet besök för barn och unga.
Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 209 föreslagit regionfullmäktige bifalla
förslaget.

Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (NS) och Anders Öberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Ärendet
Folktandvårdens kostnader 2018

Vuxentandvården inom folktandvården bedrivs i konkurrens med den privata
tandvårdssektorn. Konkurrensneutralitet ska råda mellan de båda sektorerna
och av det följer att patientintäkterna ska täcka folktandvårdens kostnader
för vuxentandvård. Ökade kostnader inom tandvårdsområdet kommer därför
att påverka prisnivån. För år 2018 beräknas en kostnadsökning för folktandvården på 3,2 procent på grund av en generell kostnads- och löneökning. En
höjning av tandvårdstaxan föreslås med motsvarande belopp. Landstingsprisindex för 2018 exklusive läkemedel uppgår till 3,6 procent.
Ändrad taxa vid uteblivet besök eller sent återbud

Folktandvården har problem med uteblivna besök och sena återbud, vilket
påverkar tillgängligheten till tandvård i länet. Som en åtgärd för att komma
till rätta med detta föreslås en ändring i kostnaden vid uteblivet besök/sent
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återbud. Tandvårdstaxan för barn och ungdomar som uteblir eller lämnar
sent återbud föreslås höjas från dagens 150 kronor till samma nivå som för
vuxna, det vill säga 400 kronor.
Beslutsunderlag:

Tandvårdstaxan 2018
Regionstyrelsens protokoll § 209 2017-10-31
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§ 103
Uppdrag 2018 för fullmäktiges
beredningar
Dnr 3695-2017

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att
1. Allmänna beredningen får följande uppdrag för 2018 för rapportering till
regionfullmäktige i oktober 2018.
Uppdrag: Vilket behov har ungdomar av inflytande och möjlighet att påverka? Uppdraget ska utföras med utgångspunkt från allmänna beredningens uppdrag år 2017 om civilsamhällets behov av samverkan med
Region Norrbotten.
2. Demokratiberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018
och avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i juni 2018.
Uppdrag: Vilket behov har de norrbottningar som talar något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska eller meänkieli av information
etc. på sitt modersmål när det gäller kontakter med regionen?
3. Framtidsberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018
och avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i april 2018.
Uppdrag: Vilket behov har olika aktörer inom regional utveckling när
det gäller kunskap om struktur och processer, mötesplatser och påverkansmöjligheter vid framtagningen av en ny regional utvecklingsplan
(RUS)?
4. Hälsoberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018 med
kompletteringen att i analysen även ta hänsyn till regionens folkhälsostrategi. Beredningen avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i oktober 2018.
Uppdrag: Vilket behov har norrbottningarna av hälsosamtal och hälsorådgivning från länets hälsocentraler? I analysen ska även regionens
folkhälsostrategi beaktas.
5. Sjukvårdsberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018
med kompletteringen att även beakta regionens påbörjade pilotverksamhet med patientkontrakt. Beredningen avlämnar sin rapport till regionfullmäktige senast i oktober 2018.
Uppdrag: Vilket behov har medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och dels mellan regionen och andra aktörer? I analysen
ska även regionens påbörjade pilotverksamhet med patientkontrakt beaktas.

Sammanfattning
I arbetsordningen för regionfullmäktige anges att presidiet föreslår uppdrag
för nästkommande år för samtliga beredningar. Då 1:e och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige innehar förtroendeuppdrag i beredningarna har
förslaget utarbetats av regionfullmäktiges ordförande i samråd med ordförandena i fullmäktiges beredningar. Uppdraget ska vara i enlighet med målen
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i den strategiska planen. Slutgiltigt beslut om uppdraget tas av regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 215 föreslagit regionfullmäktige bifalla
presidiets förslag.

Ärendet
Under del av år 2017 har tjänstemannastödet till beredningarna varit begränsat på grund av vakant tjänst vilket påverkar beredningarnas möjligheter att
avlämna välanalyserade rapporter till regionfullmäktige i november 2017.
Detta tillsammans med den under 2018 kommande valrörelsen och att regionfullmäktiges mandatperiod upphör i oktober bedöms det vara lämpligt att
inte samtliga beredningar får nya uppdrag utan att befintliga uppdrag förlängs, och i några fall utvidgas, för att därefter rapporteras till regionfullmäktige under 2018.
Allmänna beredningen lämnar sin rapport över sitt uppdrag för 2017 på regionfullmäktiges sammanträde i november 2017 och föreslås därför få ett nytt
uppdrag för 2018. Uppdraget föreslås bli att med utgångspunkt från beredningens uppdrag år 2017 utreda ungdomars möjlighet till och behov av inflytande och möjlighet att påverka. Rapport avlämnas till regionfullmäktige i
oktober 2018.
Sjukvårdsberedningen har under 2017 i uppdrag att analysera vilket behov
medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående har
av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och dels mellan regionen och andra aktörer. I maj 2017 beslutade regeringen om en satsning på så
kallade patientkontrakt för att öka förutsättningarna för en mer tillgänglig
och samordnad vård. Region Norrbotten har tillsammans med Hallands och
Kalmars läns landsting tilldelats statliga medel för att bedriva pilotverksamhet med patientkontrakt. Eftersom detta arbete har kopplingar till sjukvårdsberedningens uppdrag föreslås att beredningens uppdrag utvidgas till att
även omfatta patientkontrakt. Rapport avlämnas till regionfullmäktige senast
i oktober 2018.
Hälsoberedningen har under 2017 i uppdrag att analysera vilket behov norrbottningarna har av hälsosamtal och hälsorådgivning från länets hälsocentraler. Då uppdraget föreslås pågå även under år 2018 föreslås uppdraget
utökas till att i analysen även beakta regionens folkhälsostrategi. Rapport
avlämnas till regionfullmäktige i oktober 2018.
Demokratiberedningen och framtidsberedningen föreslås att under 2018
fortsätta med sina under 2017 påbörjade uppdrag och avlämna sina rapporter
i juni respektive april 2018. Under resterande del av mandatperioden ska
beredningarna arbeta med spridning och återkoppling av resultatet av deras
dialoger.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsens protokoll § 215 2017-10-31
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§ 104
Revidering av reglemente för
revisorerna
Dnr 3218-2017

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för revisorerna.

Ärendet
Med anledning av att Norrbottens läns landsting från och med 2017 blivit
Region Norrbotten behöver revisorernas reglemente revideras. Region Norrbottens revisorer föreslår justeringar rörande namnbytet, justering i reglementets § 12 från lydelsen ”Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige
senast två veckor efter att styrelsen behandlat årsredovisningen” till lydelsen
”Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast två veckor innan fullmäktiges behandling av årsredovisningen”. Vidare föreslår revisorerna att
antalet revisorer ändras i § 1 för att överensstämma med det som är aktuellt
för innevarande mandatperiod. Dessa förslag till förändringar framgår i bilagan ”Förslag till reviderat reglemente för revisorerna 2017-2017”.
Det finns behov av förtydliganden i reglementet avseende vem som beslutar
om upphandling av sakkunnigt biträde. Revisorerna föreslår att § 6 i reglementet ändras till följande:
”Revisorerna anlitar enligt 9 kap 8 § kommunallagen själva sakkunniga till
sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen
enligt god revisionssed.
Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. Vid
upphandling tillämpas regionens upphandlingsregler.
Bestämmelserna i 9 kap 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna”.
Dessa förslag till förändringar framgår i revisorernas sammanträdesprotokoll
2017-09-15.
Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 216 föreslagit regionfullmäktige fastställa
reviderat reglemente för revisorerna.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderat reglemente för revisorerna 2017-2017
Revisorernas sammanträdesprotokoll 2017-06-15
Revisorernas sammanträdesprotokoll 2017-09-15
Regionstyrelsens protokoll § 216 2017-10-31
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§ 105
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Dnr 2340-2017

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att anta Kulturplan för Norrbotten 20182021.

Yttrande till beslutsförslaget
En bred dialog har resulterat i kulturplanen som lägger grunden för regionens arbete med kultur. Planen samlar många aktörer som bidrar till kulturens
utveckling och lyfter fram regionala fokusområden och utvecklingsinsatser
för kulturområdet de närmaste åren.

Sammanfattning
Kulturplanen är Norrbottens plan som beskriver vision, regionalt fokus och
insatser för hur regionen gemensamt med kommunerna vill arbeta för utveckling inom kulturområdet och med samverkan de närmaste åren. Planen
ligger sedan till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelstilldelning av de statliga medlen till regionen.
Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 219 föreslagit regionfullmäktige anta
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021.

Ärendets behandling under fullmäktige
Maria Stenberg (S), Lennart Thörnlund (S), Glenn Berggård (V) och Anita
Gustavsson (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.

Ärendet
Bakgrund

Region Norrbotten arbetar sedan 2010 enligt den beslutade kultursamverkansmodellen. Norrbottens nuvarande kulturplan gäller från 2014-2016 och
beslutades vid landstingsstyrelsen 3 mars 2016 att förlängas med ett år, så att
den även omfattar år 2017.
Kulturplanen ska enligt riktlinjerna från Statens Kulturråd innehålla en beskrivning av de prioriteringar som landstinget vill göra i frågan om regional
kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till
de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om planerad statlig,
kommunal och annan finansiering av verksamheterna. Verksamhetsområdena ska även beskrivas i relation till relevant lagstiftning och bör också visa
regionala prioriteringar och variationer, exempelvis genom att visa på regionala mål för kulturpolitiken.
Process för framtagande

Underlaget till den nya kulturplanen har beretts i Kulturberedningen (bestående av politiker från Norrbottens kommuner och Region Norrbotten) som
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ställer sig bakom innehållet. Innehåll och ställningstagande i planen grundar
sig på ett trettiotal dialoger med kommunerna, konstföreträdare och samråd
med representanter för de nationella minoriteterna, civilsamhället och folkbildningen i länet. Ett fyrtiotal parter och allmänhet har beretts möjlighet att
inkomma med synpunkter på planen.
En ny kulturplan för åren 2018-2021har tagits fram. Den ligger till grund för
Statens Kulturråds ställningstagande för den statliga medfinansieringen av
regional kulturverksamhet i länet.
Norrbottens kulturplan är en masterplan. Detta genom att inte bara de verksamheter som uppbär statliga medel beskrivs, utan även många andra kulturaktörer och verksamheter synliggörs i planen. Kulturplanen beskriver därför
ett stort antal utvecklingsinsatser som genom många olika aktiviteter, aktörer
och organisationer ska bidra till kulturens utveckling i länet.
Beslutsunderlag

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Regionstyrelsens protokoll § 219 2017-10-31
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§ 106
Samverkansavtal och bolagsordning,
Almi Företagspartner Nord AB
Dnr 38-2017

Regionfullmäktiges beslut
1 Regionfullmäktige beslutar att anta Samverkansavtal för Almi Företagspartner Nord AB 2018-01-01 – 2021-12-31 samt bolagsordning för Almi
Företagspartner Nord AB.

Yttrande till beslutsförslaget
Almi Företagspartner Nord AB bidrar till behovet hos regionens näringsliv
av god rådgivning och finansiering för tillväxt i regionens näringsliv. Bolaget driver en verksamhet som på uppdrag av regionen som granskas och
utvärderas löpande i en dialog med regionen. Det är positivt med aktiv dialog mellan partnerna för att åstadkomma en avvägning mellan nationella och
regionala prioriteringar.

Sammanfattning
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Nord AB löper ut 2017 och
en förlängning på ytterligare fyra år från och med 1 januari 2018 till och med
31 december 2021 föreslås. Samverkansavtalet och bolagsordningen har
även reviderats utifrån förändringar i aktiebolagslagen och Kommunallagen.
Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 222 föreslagit regionfullmäktige anta
samverkansavtal 2018-01-01 – 2021-12-31 samt bolagsordning för Almi
Företagspartner Nord AB.

Ärendets behandling under sammanträdet
Mattias Karlsson (M) lämnar sammanträdet under ärendets behandling på
grund av jäv.

Ärendet
Almi Företagspartner Nord AB, är ett regionalt dotterbolag till Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, och ägs till 24,5 procent av Region Norrbotten, 24,5 procent av Region Västerbotten och till 51 procent av
staten via Almi Företagspartner AB.
Moderbolaget har arbetat fram förslag till förlängning och revidering av
samverkansavtalet och en revidering av bolagsordningen för Almi Företagspartner Nord AB enligt bilagor. Dialog med de regionala ägarna har skett på
ägarmöten.

Samverkansavtal
Samverkansavtalet har setts över och ett nytt förslag har tagits fram i dialog
med de regionala ägarna. Delar är reviderade utifrån moderbolagets reviderade strategi, anpassningar till förändringar i aktiebolagslagen och kommunallagen.
• Inledningen har reviderats, den historiska beskrivningen kring bildandet
av bolaget har tagits bort.
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•

•

•

•

•
•

§ 1 Ägande och styrning. Till ägandet har lagts till styrning. Följande
stycke har lagts till: En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala prioriteringar förutsätter en aktiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa upp
riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning. Verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på
bolagsstämma. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.
§2 Bolagets verksamhet. Under denna rubrik har lagts till att verksamheten ska vara behovsstyrd och att det ska ske en aktiv samverkan med
offentliga och privata organ samt riskkapital verksamheten inom Almi
Invest AB. Stycket kring verksamhet och finansiering har flyttats till §1
Ägande och styrning. Under riktlinjer för verksamheten har åtgärderna
kompletterats med att dessa ska utgå från strategisk inriktning för Almikoncernen som överenskommits mellan ägarna.
§3 Bolagets styrelse. Ny rubrik, delar från tidigare §4 Aktiv bolagsstyrning som har tagits bort, har flyttats till denna rubrik. Beskrivningen av
bolagets styrelse har förtydligats, styrelsens ska bestå av sex stycken ledamöter.
§4 Moderbolagets roll (tidigare § 3). Under rubriken koncernsamordning
har lagts till att modebolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster. Förtydligande har gjorts att regionala delägare företräds av två ledamöter i moderbolagets styrelse. Årligt erfarenhetsutbyte har lagts till från
tidigare §4 Aktiv bolagsstyrning
§5 Finansiering av verksamheten. Ny rubrik, tidigare finansiering av
Almi koncernen.
§ 6 Övriga villkor. Texten kring koncernens struktur har omarbetats och
anpassningar till eventuella förändringar i regionindelningen har lagts
till. Avtalstiden är ändrad till 1 januari 2018 till och med 31 december
2021.

Bolagsordning
För att säkerställa att bolaget uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen (ABL)
har alla bestämmelser i bolagsordningen setts över och anpassats till kraven i
ABL. Ändringar till följd av förändringar i kommunallagen föreslås också.
Bolagsordningen kompletteras med organisationsnummer, dessutom har
bolagsordningen rubriksatts.
• 3§ Verksamhet. Uppdaterat förslag med anpassning till regionala ägaranvisningar, nationell ägaranvisning till moderbolaget och förslag till
samverkansavtal.
• 4§ Aktiekapital. Aktiekapital anges på ett nytt sätt från 100 000 kr till
lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen
(400 000) kronor.
• 5§ Antal aktier. Antal aktier anges på ett nytt sätt från 1000 stycken till
lägst tusen (1000) och högst fyratusen (4000).
• 6§ Styrelse och revisor. Denna del har kompletterats med revisorer. Föreslås att antalet ledamöter ska vara fyra till sex, tidigare fem till tolv,
styrelsen idag består av sex ledamöter. I förslagen till bolagsordning och
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samverkansavtal framgår att regionala ägare har rätt att utse en lekmannarevisor och en suppleant vardera.
7§ Kallelse till bolagsstämma. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämma, tidigare senast två
veckor före stämma. Tillägg: Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets aktiebok tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma
ska skickas med post till aktieägarna.
8§ Ärenden på årsstämma. Listan på ärenden har omarbetats i syfte att
ge ägarna en bra bild av bolagets verksamhet och ekonomi, säkerställa
att bolagen uppfyller krav med anledning av ägarpolicy, svensk kod
m.m. Enligt ABL öppnas stämman av ordförande om det inte i bolagsordningen föreskrivs något annat. Öppnande av bolagsstämma som egen
rubrik har därför tagits bort.
11§ Förköp. Moderbolaget föreslår en reglering om förköp då det finns
flera ägare och förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser.
13§ Vinstutdelning. Ny rubrik, det har tillkommit en bestämmelse om
vinstutdelning i enlighet med ABL.
Beslutsunderlag

Almi Nord Samverkansavtal 2018-2021
Almi Nord Bolagsordning
Regionstyrelsens protokoll § 222 2017-10-31
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§ 107
Regler för partistöd 2018
Dnr 4200-2017

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att fastställa regler för partistöd 2018.

Ärendet
I kommunallagen 2 kap 12 § anges att fullmäktige ska besluta om att betala
ut partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av landstingsfullmäktige den 23-24 november 2016 (§ 115), har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.
Regionstyrelsen har 2017-10-31 § 225 föreslagit regionfullmäktige fastställa
regler för partistöd 2018.
Beslutsunderlag

Regler för partistöd 2018
Regionstyrelsens protokoll § 225 2017-10-31
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§ 108
Tillkännagivanden om
regionfullmäktiges sammanträden 2018
Dnr 3345-2017

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att uppgifter om tid och plats mm. för fullmäktiges sammanträden under 2018 tillkännages på anslagstavla på regionens webbplats samt i tidningarna Norrländska Socialdemokraten,
Norrbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen, Haparandabladet och Norra Västerbotten.

Ärendet
Enligt nu gällande kommunallag ska kungörelse om fullmäktiges sammanträden anslås på landstingets anslagstavla. Uppgift om tid och plats för ett
sammanträde ska införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
En ny kommunallag träder i kraft 1 januari 2018. En nyhet är att den fysiska
kommunala anslagstavlan ska ersättas med en anslagstavla på varje kommuns, landstings och kommunalförbunds webbplats. Anslagstavlan ska
bland annat innehålla tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden.
Skyldigheten att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden och tillkännage justering av landstingens beslutsprotokoll upphör.
Med anledning av detta föreslås fullmäktiges arbetsordning revideras enligt
följande:
Skrivningen i 18 § om att fullmäktige för varje år ska bestämma i vilken
eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats mm. för fullmäktiges
sammanträden ska införas, ändras till ”Kungörelse om tid och plats för fullmäktiges sammanträden publiceras på anslagstavla på regionens webbplats”.
Fullmäktiges arbetsordning 19 §, som reglerar i vilken utsträckning uppgift
om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna,
tas bort.
Regionstyrelsen har 2017-10-03 § 194 föreslagit regionfullmäktige besluta
att uppgifter om tid och plats mm. för fullmäktiges sammanträden under
2018 tillkännages på anslagstavla på regionens webbplats och att lydelsen i
regionfullmäktiges arbetsordning 18 § ändras till ”Kungörelse om tid och
plats för fullmäktiges sammanträden publiceras på anslagstavla på regionens
webbplats”, och att 19 § i arbetsordningen tas bort.

Ärendets behandling under sammanträdet
Vice ordförande Margareta Henricsson (NS) tar över ordförandeskapet under
denna punkt.
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Elisabeth Lindberg (S) föreslår att annonser om tid och plats för regionfullmäktiges sammanträden 2018 också införs i tidningarna NorrbottensKuriren, Norrländska socialdemokraten, Piteå-tidningen, Haparandabladet
och Norra Västerbotten, vilket innebär att avslå regionstyrelsens förslag att
avslå andra beslutspunkten i regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Elisabeth Lindbergs förslag
och finner att fullmäktige bifaller Elisabeth Lindbergs förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsens protokoll § 194 2017-10-03
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§ 109
Uppförandekod för fullmäktige
Dnr 4343-2017

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att anta Uppförandekod för regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges presidium har utarbetat ett förslag till uppförandekod för
regionfullmäktige. Uppförandekoden är ett frivilligt åtagande som regionfullmäktiges ledamöter åtar sig att följa i den politiska debatten i fullmäktige.

Ärendet
Uppförandekoden vilar på ett etiskt förhållningssätt till andra. Dess syfte är
att var ett hjälpmedel för att demokratins processer ska fungera och övergrepp och maktmissbruk undvikas.
Uppförandekoden ska diskuteras, formuleras och omformuleras. Målet är att
varje förtroendevald ska känna ett ansvar för att kritiskt granska den kod
som gäller och medverka till att förbättra den.

Ärendets behandling under sammanträdet
Lars-Åke Mukka (C) och Anders Öberg (S) föreslår fullmäktige anta Uppförandekod för fullmäktige.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Lars-Åke Mukkas förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag

Uppförandekod för regionfullmäktige
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§ 110
Avsägelser av uppdrag
Dnr 12-2017

Mikael Larsson (V), ersättare östra valkretsen, har avsagt sig sitt uppdrag.
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§ 111
Val
Dnr 12-2017

Valet avser
Hälsoberedningen
En ledamot
Efter Bo Englund (V)

Valutskottets förslag
Tjänstgöringsperiod
2017-11-22 –
2018-10-31

Allmänna Beredningen
En ledamot
Efter Nils-Olov Lindfors (C)

2017-11-22 –
2018-10-31

Förvaltningsrätten Luleå
En nämndeman
Efter Bente Moen Åkerholm (S)

2017-11-22 –
2019-12-31

Förvaltningsrätten Luleå
En nämndeman
Efter Vanja Berglund (S)
Förvaltningsrätten Luleå
En nämndeman
Efter Emma Nilsson (NS)

2017-11-22 –
2019-12-31

Förvaltningsrätten Luleå
En nämndeman
Efter Linus Häggström (M)

2017-11-22 –
2019-12-31

Förvaltningsrätten, Luleå
En nämndeman
Efter Nathalie Caron Elfgren (MP)

2017-11-22 –
2019-12-31

2017-11-22 –
2019-12-31

Beslut

Enligt valutskottets förslag.
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Förslag
Ledamot
Kristina Nilsson (V)
Vinkelvägen 6 D
981 38 Kiruna
Ledamot
Katarina Sundbaum Funck (C)
Radiomasten 113
973 43 Luleå
Nämndeman
Lars Niemi (S)
Dalgatsvändan 7
957 32 Övertorneå
Nämndeman
Lisbeth Andersson (S)
Boden
Nämndeman
Vanessa Franzén Lennestål (NS)
Bondevägen 57 B
961 39 Boden
Nämndeman
Viktor Hedqvist (M)
Stationsgatan 29b lgh 1303
972 38 Luleå
Nämndeman
Pirjo Rönnqvist (MP)
Kungsgatan 19 lgh 1304
961 61 Boden
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§ 112
•
•
•
•

Interpellationssvar
Glenn Berggård (V) svarar på interpellation 14-2017 om utveckling av
hjärtsjukvården (Kenneth Backgård, NS).
Maria Stenberg (S) svarar på interpellation 15-2017 om upphandling av
ambulansflyg (Monika Nordvall Hedström, M).
Glenn Berggård (V) svarar på interpellation 16-2017 om regionens
prehospitala verksamhet i Vittangi (Lars-Åke Mukka, C).
Glenn Berggård (V) svarar på interpellation 17-2017 om nedskärningar
inom LSS (Jens Sundström, L).
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§ 113
Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 14:59.
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Interpellation nr 14-2017 om utveckling
av hjärtsjukvården
Av Kenneth Backgård (NS):

Till Glenn Berggård (V):
Under förra mandatperioden och under förre landstingsdirektören, vidtogs en
rad investeringar för att utveckla den Norrbottniska hjärtsjukvården. TAVI.
En metod för hjärtklaffsbyte.
Hjärtklaffsbyte är för en del människor en nödvändighet, på grund av mycket hög dödlighet i symtomgivande aortastenos, c:a 50 % på ett år. Klaffbyte
är en nödvändighet.
TAVI är ett projekt som startats och där investeringar gjorts i såväl utrustning, utbildning som personal. Tillskapande av nätverk mm. Projektet som
fått stöd av förre landstingsdirektören, kallades TAVI. Transcatheter Aortic
Valve Implantation. Det handlar om perkutan behandling av aortastenos.
Man byter helt enkelt hjärtklaffar. Man inför en klaffprotes med hjälp aven
kateter. Ett sätt att operera utan öppen hjärtkirurgi, en metod som liknar den
sedan länge etablerade PCI metoden för vidgande av kärl. Planeringen var
att ta hem denna verksamhet till Sunderby sjukhus, med åtföljande patientnytta, utveckling av verksamheten med åtföljande ekonomiska vinster.
På grund av detta inleddes projektet TAVI. Fördelarna är uppenbara, och
projektet utvecklades av egna kirurger vid Sunderby sjukhus. Kompetenta
kirurger med mycket lång dokumenterad erfarenhet.
•
•
•
•
•
•
•

Det har investerats i Nyskapande av två röntgenlaboratorier med tillhörande vårdavdelning och personalutrymmen
Investering av utrustning: ex. röntgenapparater(Siemens och Toshiba)
inklusive mjukvaruprogram, Hjärtlungmaskin,
Massiva utbildningsinsatser
Skapande av nätverk för gränsöverskridande sjukvård
Oräkneligt många arbetstimmar investerade
Skapande av nationella och internationella kontaktnät
Stort personligt engagemang för att driva utveckling

Projektet som alltså fick klartecken och drevs av erfarna kirurger, stoppades
2015. Följden är att personal nu flyttat och lämnat den Norrbottniska hjärtsjukvården. Följden är ökade inhyrningskostnader av inte minst läkarpersonal. Bara att ersätta den ledande kirurgen handlar om miljontals kronor.
Mina frågor till regionrådet är följande:
Varför stoppades projektet och av vem?
Hade projektet fått klartecken av berörda chefer?
Har diskussion med Umeå universitets sjukhus föregått beslutet om att
stoppa projektet?
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Anser rådet att TAVI skulle vara av vikt för utvecklingen av vår hjärtsjukvård och vilka utvecklingsplaner finns?
Vilka investeringskostnader har lagts ner i projektet som senare stoppades?
Hur stora kostnader har lagts ner för hyrpersonal, för att ersätta den personal
som lämnade verksamheten efter projektstopp?
Vilka ansträngningar görs för att åter rekrytera den kirurgiska kompetens
som säger sig vara villig att åter arbeta inom den norrbottniska hjärtsjukvården, och som uppenbarligen anses kompetent nog att jobba på våra universitetssjukhus?
Svar från Glenn Backgård (V):
Vad är TAVI?

Individer som drabbas av förträngningar i hjärtats aortaklaff, sk aortastenos,
kan behöva byta ut klaffen. I Sverige sker det antingen med öppen kirurgi
eller så förs den nya klaffen till hjärtat via ett större blodkärl Det är en miniinvasiv teknik som kallas transcatheter aortic valve implantation, TAVI. Det
innebär behandling via smala instrument som förs in i kroppen via små
snitt. Perkutan aortaklaffimplantation kräver tillgång till toraxkirurgi.
Varför stoppades projektet och av vem?

Inom Region Norrbotten (dåvarande Norrbottens läns landsting) startade
hjärtläkare 2013 föreberedelser för att genomföra denna behandling på Sunderby sjukhus utan att samarbeta med Norrlands universitetssjukhus (NUS) i
Umeå. Detta underkändes sedermera av landstingsledningen (före regionbildningen) eftersom Region Norrbotten hade och har fortfarande ett formaliserat samarbete och en struktur för hur diskussion om centralisering och
decentralisering av behandlingar ska ske med Norrlandstingens regionförbund (NRF).
Diskussion om centralisering och decentralisering av behandlingar i norra
sjukvårdsregionen ska alltid ske via NRF och dess olika chefssamråd. Det
finns för närvarande inte tillräcklig erfarenhet av perkutan aortaklaffimplantation för ett ordnat införande vid sjukhus som saknar thoraxkirurgisk klinik,
anser Svenska hjärtförbundet (källa: Läkartidningen. 2016;113:DUHI).
Sunderby sjukhus har ingen möjlighet att utföra thoraxkirurgi.
Hade projektet fått klartecken av berörda chefer?

Det var ej godkänt av dåvarande divisionschef och verksamhetschef kompetenscentrum för Hjärtsjukvård.
Har diskussion med Umeå universitetssjukhus föregått beslutet om att
stoppa projektet?

Svar ja - Region Norrbotten hade och har fortfarande ett formaliserat samarbete och en struktur för hur diskussion om centralisering och decentralisering av behandlingar ska handläggas. Detta ska alltid ske via NRF och dess
chefssamråd.
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Anser rådet att TAVI skulle vara av vikt för utvecklingen av vår
hjärtsjukvård och vilka utvecklingsplaner finns?

Nej, om Norrbottningar ska byta hjärtklaff och behandlas med miniinvasiv
teknik ska det ske på NUS. Det finns inte nog stort underlag i Norrbotten för
att bedriva TAVI lokalt.
Vilka investeringskostnader har lagts ner i projektet som senare
stoppades?

Inköp av Hjärt- och lungmaskin ECMO för 640 tkr. Dock är den utrustningen till salu på begagnatmarknaden för medicinteknisk utrustning och förväntas säljas för 250 tkr. Övrig teknisk hårdvara som inköptes används i PCIverksamheten.
Hur stora kostnader har lagts ner för hyrpersonal, för att ersätta den
personal som lämnade verksamheten efter projektstopp?

Även när personen (som slutade på egen begäran oktober 2016) var i tjänst
hade kompetenscentrum för Hjärtsjukvård stafettkostnader för PCI.
Följande hyrkostnader finns from v40 oktober 2016:
• V 40 till v 52 2016 kostade inhyrd PCI-läkare 2,6 mkr
• V 1 till v 43 2017 har inhyrd PCI-läkare kostat 6,4 mkr
Läget är nu att kompetenscentrum för Hjärtsjukvård har två egna PCI operatörer och snart en färdig och en som påbörjat utbildning. Verksamhetschefen Hjärtcentrum bedömer att under nuvarande utveckling är PCIverksamheten stafettoberoende under 2019.
Vilka ansträngningar görs för att åter rekrytera den kirurgiska
kompetens som säger sig vara villig att åter arbeta inom den
norrbottniska hjärtsjukvården, och som uppenbarligen anses
kompetent nog att jobba på våra universitetssjukhus?

När kompetenscentrum för Hjärtsjukvård rekryterar personal har alla som är
kompetenta att söka tjänster där möjlighet att söka.
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Interpellation nr 15-2017 om
upphandling av ambulansflyg inom
KSA
Av Monika Nordvall Hedström (M):

Till Maria Stenberg (S):
Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg har återigen inte kunnat fullfölja
ett anbudsförfarande - tack och lov, skulle jag vilja tillägga!
Den första upphandlingen avbröts pga att man endast fick in ett anbud. Vid
andra anbudstillfället uppfyllde anbudsgivarna inte kvalifikationskraven.
Den numera aktuella upphandlingen har enbart en anbudsgivare igen och
dessutom uppfyller denne inte heller ställde kvalifikationskrav. Man valde
då att övergå till förhandlingsupphandling och trots att inte alla krav är uppfyllda var man nu beredd att ingå ett avtal.
De 6 stycken flygplan av typ Pilatus, PC-24, som upphandlingen avser är en
helt ny modell som inte är beprövat i ambulansdrift. Givetvis finns därmed
inte någon svensk operatör som skulle kunna tillhandahålla den planerade
servicen på denna flygplanstyp som tillverkaren kräver. I avtalet ingår därför
även att all planerad service måste ske i Schweiz. Antalet serviceflygningar
till Schweiz beror på hur många flygtimmar flygplanen används. Vid ett
lindrigt flygtidsuttag kan man anta att detta innebär minst 3-4 resor till
Schweiz årligen.
Pilatus PC 24, som är utrustad med 2 bårar och 4 sittplatser, skulle med den
nyttolasten inte kunna flyga sträckan Kiruna / Malmö nonstop, vilket var ett
av kraven i upphandlingen. Man behöver därmed minska nyttolasten med
200 kg, som innebär att man enbart kan ta med en patient och en sköterska.
Dock är lastkapaciteten ännu inte fastställd, utan man hoppas på att genom
nya bränseförbrukningssiffror, kombinerat med ett viktminskningsprogram,
ska kunna uppfylla kraven att flyga sträckan Kiruna / Malmö. Angående den
medicinska utrustningen är kraven inte heller uppfyllda.
Därutöver planeras att man i Luleå inte längre ska ha något stationerad flygplan. Stationeringarna kommer att bli i Stockholm, Göteborg och Umeå. Ett
hangar-bygge i Umeå kommer att vara oundvikligt, eftersom Pilatus PC 24
inte ryms i befintliga hangarer. Tillkommande är den organisationen som ska
administrera verksamheten med bl. a. en förbundsdirektör som redan idag
avlönas månatligen med 127 000 kr.
Härmed vill jag ställa frågan till regionrådet Maria Stenberg:
På vilket sätt kommer inköpet av 6 stycken nya flygplan med okalkylerbara
finansiella risker bli billigare, bättre och effektivare än den lösningen Region
Norrbotten använder sig av idag?
Moderaterna anser att det är ingenting annat än kvalificerad slöseri med
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skattebetalarnas pengar. En skattemedelförstörelse som låter den av regionen
redan sponsrade flyglinjen, Umeå - Uleåborg - Tromsö, framstå som en bagatell jämfört med de åtaganden och kostnader som ambulansflygdriften och
ägandet av flygplanen kommer att kosta.
Svar från Maria Stenberg (M):

Beslutet att separera upphandlingen av själva flygplanen beräknas ge en
kostnadsreduktion på 100-200 mkr över 12 år beroende på lägre finansieringskostnad och mindre momskostnad. Det valda flygplanet ”Pilatus PC
24” är den enda typ som primärt tillverkas för ambulansbruk. Typen ger
förutom en högre hastighet jämfört med de som används idag även en påtaglig standardhöjning vad gäller komfort och patientsäkerhet.
En samlad stationering av ambulansflyg för norra sjukvårdsregionen i Umeå
medför fördelar i form av lägre fasta kostnader jämfört med att ha två fasta
baser, samt en minskad sårbarhet avseende teknik och tillgång till specialiserade sjukvårdsteam. Jämfört med dagens organisation sänks anspänningstiden från 60 -90 minuter till 30 minuter.
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Interpellation nr 16-2017 om regionens
prehospitala verksamhet i Vittangi
Av Lars-Åke Mukka (C):

Till Glenn Berggård (V):
Jag undrar över regionens prehospitala verksamhet i Vittangi, än en gång.
Som bekant så existerar ingen dygnsambulans längre i Vittangi (7,5 mil får
Kiruna). Ambulansen i Vittangi ska täcka hela östra sidan av kommunen.
Från Masungsbyn upp till Saivomuotka samt Svappavaara. Väntetiderna för
dem som efter kl.16.00 behöver ambulans i dessa områden är oacceptabla!
•
•
•

Vad gör S,V,Mp för att lösa situationen?
Hur ser regionens ansträngning ut att återinsätta dygnsambulansen i Vittangi?
Har en handlingsplan upprättats?

•

Har regionen satt en ekonomisk gräns för vad det får kosta?

•

Vad har skett sedan den sista interpellationen i denna fråga?
Svar från Glenn Berggård (V):

Region Norrbotten arbetar ständigt för att säkra upp det akuta omhändertagandet i hela Kiruna Närsjukvårdsområde där även arbete med återinsättandet av en dygnsambulans i Vittangi ingår. I detta sammanhang är det bemanningsläget som är avgörande och därför pågår ett kontinuerligt rekryteringsarbete av kompetent personal. Dessutom har akutsjukvården i Kiruna svårigheter att bemanna andra delar i verksamheten vilket innebär att den totala
bemanningen prioriteras utifrån var personella resurser bäst behövs. Utifrån
den nuvarande bemanningen, finns en ambulans tillgänglig varje dag mellan
klockan 7:30–16:30 med placering i Vittangi.
Någon handlingsplan har inte upprättats, men för att inventera behovet av
akut omhändertagande i Vittangi, genomfördes 2015 en riskanalys. Utifrån
riskanalysen prioriteras ambulansresurserna där sannolikheten är högst för
larm. Det finns en gränsöverskridande rutin, där ambulans från Finland är
behjälplig vid brådskande larm. Regionens ambulanshelikopter och vägambulanser från vårdgrannar finns också tillgängliga.
I gällande budget finns det medel för nödvändig personal.
Verksamheten har sedan den förra interpellationen fortsatt att aktivt arbeta
med rekryteringen av personal för att lösa den svåra bemanningssituationen i
Vittangi. Inom Närsjukvårdsområde Gällivareve/Kiruna pågår rekrytering
via annonsering av sjuksköterskor både internt och externt samt att insatser
att rekrytera sjuksköterskor från Finland och Holland pågår.
Sammantaget kan sägas att Region Norrbotten arbetar kontinuerligt med en
mängd åtgärder för att fortlöpande förbättra det akuta omhändertagandet i
hela länet.
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Interpellation nr 17-2017 om
nedskärningar inom LSS
Av Jens Sundström (L):

Till Maria Stenberg (S):
Den rödgröna regeringen har sedan den tillträdde både målmedvetet och
framgångsrikt dragit ner på den personliga assistansen. Konsekvenserna har
varit förödande. Barn som förlorat sin personliga assistent tvingas nu bo på
sjukhus, istället för hemma med sina föräldrar. Trots protester från bland
annat Liberalerna som lett till ett nödvändigt men kortsiktigt nödstopp från
Regeringens finns inga besked som ändrar någonting för de 1100 som fått
sin personliga assistans nekad beroende på tidigare domar. I måndagens
Aktuellt står tvärt om ansvarigt statsråd Åsa Regner och konstaterar att de
människor som tidigare kunnat lita på samhället stöd från LSS och personliga assistenter framöver ska fångas upp och hjälpas av region och kommun?! Just den överspillningseffekt och risk för att hamna mellan stolarna
som socialdemokraterna konsekvent nekat till skulle kunna inträffa är nu ett
faktum.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga landstingsrådet Maria Stenberg:
•
•

•

Hur påverkar regeringens nedskärningar i LSS regionens behov av att
stärka insatserna för de grupper som inte längre blir assistansberättigade?
Tycker du att det är rätt att en hänvisa funktionsnedsatta personer med
vård- och omsorgsbehov som bäst kan utförs i hemmet av en erfaren
personlig assistent till länets vårdinrättningar?
Hur kommer regionen förbereda sig på att patienter inom LSS som nu
blir av med sitt bistånd ska kunna få förstärkt stöd inom sjukvården?
Svar från Glenn Berggård (V):

Hur påverkar regeringens nedskärningar i LSS regionens behov av att
stärka insatserna för de grupper som inte längre blir assistansberättigade?
Länsenheten särskilt stöd inom Region Norrbotten ansvarar endast för insatsen rådgivning och annat personligt stöd enl (LSS 9§ p.1). Denna insatts är
av ”coachande” karaktär och avser inte direkt hjälp och stöd i vardagssysslor. De personer som inte är assistansberättigade efter Försäkringskassans
bedömning kan och bör söka stöd hos kommunen. Det eventuella behovet av
ökat stöd från regionen för dessa grupper bedöms rymmas inom befintlig
verksamhet.
Tycker du att det är rätt att en hänvisa funktionsnedsatta personer med
vård- och omsorgsbehov som bäst kan utförs i hemmet av en erfaren
personlig assistent till länets vårdinrättningar?

Detta är en fråga för riksdag och regering att hantera.
Hur kommer regionen förbereda sig på att patienter inom LSS som nu
blir av med sitt bistånd, ska kunna få förstärkt stöd inom sjukvården?
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Det eventuella behovet av ökat stöd för dessa grupper bedöms rymmas inom
befintlig verksamhet.
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