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§ 52

Sammanträdet öppnas
Regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) förklarar
sammanträdet öppnat kl. 10:00. Sammanträdet hålls i Regionhuset, Luleå.
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§ 53

Anmälan om inkallade ersättare
Parti
(SJVP)

Förhindrad ledamot
Erika Sjöö
Terese Falk Carolin
Lena Hedman
Christer Bergdahl
Nicklas Johansson

Inkallad ersättare
Heli Valjus Helin
Dick Vånsjö
Ann-Sofie Henriksson
Staffan Eriksson
Maire Nyström

(C)

Kurt-Åke Andersson

Perarne Kerttu

(S)

Ia Uvberg
Maivor Johansson
Nils Harnesk

Eivor Olofsson
Birgitta Siljelöv
Anders Burman

(SD)

Paula Palmqvist

Denise Magnusson (-)
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§ 54

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter)
Ledamot
Kenneth Backgård
Doris Messner
Johnny Åström
Dan Ankarholm
Anders Sundström
Margareta Henricsson
Ann-Christin Åström
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Heli Valjus Helin
Bo Ek
Jörgen Afvander
Anders Rönnqvist
Anna Scott
Dick Vånsjö
Stig Nordqvist
Martin Åström
Tomas Vedestig
Margareta Dahlén
Sead Maglic
Sören Sidér
Ann-Sofie Henriksson
Anne Stridsman
William Torikka
Staffan Eriksson
Maire Nyström
Monika Karlsson

Ersätter

Erika Sjöö

Terese Falk Carolin

Lena Hedman

Christer Bergdahl
Nicklas Johansson

Socialdemokraterna (23 ledamöter)
Ledamot
Anders Öberg
Elisabeth Lindberg
Johannes Sundelin
Helena Öhlund
Lennart Åström
Camilla Mattila
Bengt Westman
Eivor Olofsson

Ersätter

Ia Uvberg
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Socialdemokraterna, forts. (23 ledamöter)
Ledamot
Daniel Persson
Anita Gustavsson
Jan Sydberg
Bente Moen Åkerholm
Sven Holmqvist
Carina Strömbäck
Lennart Thörnlund
Gerd Siverhall
Lennart Holm
Roland Nirlén
Patrik Åman
Birgitta Siljelöv
Anders Burman
Anna-Carin Aaro
Thor Viklund

Ersätter

Farida Jamshidi

Ann-Sofie Isaksson
Maivor Johansson
Nils Harnesk

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Linda Frohm
Anders Josefsson
Monika Hedström
Henrik Wiström
Roland Nordin
Birgit Meier Thunborg

Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Glenn Berggård
Kristina Nilsson
Elisabeth Bramfeldt
Maria Holmquist-Ek
Christina Snell-Lumio
Linda Jonsson

Sverigedemokraterna (5 ledamöter)
Ledamot
Marianne Sandström
Lage Hortlund
Denise Magnusson (-)
Per Göransson

Ersätter

Paula Palmqvist
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Sverigedemokraterna, forts. (5 ledamöter)
Ledamot
Susanne Ström

Ersätter

Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot
Nils-Olov Lindfors
Sarah Karlsson
Perarne Kerttu
Majvor Sjölund

Ersätter

Kurt-Åke Andersson

Inkallade ej tjänstgörande ersättare
Parti
(SJVP)

Ersättare
Lena Pallin
Roland Dahlqvist
Tommy Krigsman
Malin Markström
Olle Lampinen
Berit Vesterlund
Niclas Sjöö

(S)

Maria Sjöberg

(M)

Daniel Bergman
Marina Eriksson

(V)

Conny Sundqvist
Sanna Berggren

(SD)

Lars-Åke Vikström
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§ 55

Val av två protokolljusterare
Ledamöterna Helena Öhlund (S) och Nils-Olov Lindfors (C) utses till att
jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum den 25 juni 2019 kl. 15:00 i Regionhuset.
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§ 56

Information från presidiet
Ordföranden informerar om dagordningen mm.
Följande motioner anmäls:

 Motion 6-2019 om insynsplats i patientnämnden (Marianne Sandström,
SD)
 Motion 7-2019 om personalparkeringar inom Region Norrbotten (Marianne Sandström, SD)
 Motion 8-2019 om utbildning för förtroendevalda (Johannes Sundelin, S)
 Motion 9-2019 om ungdomsstrategi (Johannes Sundelin, S)
 Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige (Maria Holmquist Ek,
V)
 Motion 11-2019 om höjda vårdavgifter (Marianne Sandström, SD)
 Motion 12-2019 om höjda avgifter vid uteblivet vårdbesök (Marianne
Sandström, SD)
 Motion 13-2019 om kostnader för spetskompetens (Marianne Sandström,
SD)
 Motion 14-2019 om maxtak för partistöd (Marianne Sandström, SD)
Beslut: Motionerna får ställas.
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§ 57

Anmälan om interpellationer och frågor
Följande interpellationer anmäls:

 Nr 3-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om hälsosamtal (Elisabeth
Bramfeldt, V)
 Nr 4-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om Kiruna nya sjukhus (Anders
Öberg, S och Johannes Sundelin, S)
 Nr 5-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om regionstyrelsens ordförandes utökade internationella uppdrag (Elisabeth Lindberg, S)
 Nr 6-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om handlingar på papper (Kristina Nilsson, V)
 Nr 10-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om förnyat anställningsavtal
med regiondirektör (Marianne Sandström, SD)
 Nr 11-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ambulansflygets möjlighet
att nyttja Kiruna flygplats under sommaren 2019 (Glenn Berggård, V)
 Nr 12-2019 till Nils-Olov Lindfors (C) om avskaffandet av fleråriga beslut om föreningsstöd till mindre föreningar (Glenn Berggård, V)
 Nr 13-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om blanketter för hälso- och
sjukvård på minoritetsspråken (Bengt Westman, S)
 Nr 14-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ambulansflyg i Kiruna
under sommaren 2019 (Jan Sydberg, S)
 Nr 15-2019 till Tomas Vedestig (SJVP) om kulturbidrag (Johannes Sundelin, S)
 Nr 16-2019 till Nils-Olov Lindfors (C) om nedläggning av Bussgods AB
(Glenn Berggård, V)
 Nr 17-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ökad förekomst av självmord (Glenn Berggård, V)
Beslut: Interpellationerna får ställas.
Följande fråga har inkommit:

Fråga 4-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ersättning till Region Norrbottens hälsocentraler (Anders Öberg, S)
Beslut: Frågan får ställas.
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§ 58

Delgivningar till regionfullmäktige
2019-06-18--19
Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21/22 § 126 om regler för partistöd.
Mottagare av partistöd ska årligen lämna skriftlig redovisning som visar att
partistödet använts till det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Partier representerade i regionfullmäktige 2018 har inlämnat redovisning
över användandet av partistöd.
Bilagor

Redovisning av partistöd 2019 (SJVP)
Redovisning av partistöd 2019 (S)
Redovisning av partistöd 2019 (M)
Redovisning av partistöd 2019 (V)
Redovisning av partistöd 2019 (SD)
Redovisning av partistöd 2019 (C)
Redovisning av partistöd 2019 (MP)
Redovisning av partistöd 2019 (L)
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§ 59

Delårsrapport Region Norrbotten april
2019
Dnr 1808-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport för Region Norrbotten per april 2019, med följande kommentar: ”Budgetprognosen är inte acceptabel. Verksamheterna får i uppdrag att vidta åtgärder för att åstadkomma
en budget i balans”.

Yttrande till beslutsförslaget
Hälso- och sjukvårdsdivisionerna försämrar resultaten under perioden och
nettokostnaderna i verksamheten ökar dubbelt så mycket som skatter, statsbidrag och utjämning. Styrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att återrapportera vilka åtgärder divisionerna vidtar för att nå de ekonomiska resultatmålen. Divisionerna har redovisat åtgärder och förslag till åtgärder i sina
delårsrapporter och nu är det viktigt att åtgärder genomförs och förslagen
utreds vidare.

Sammanfattning
Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett
av de 17 strategiska målen helt har uppnåtts, 14 har delvis uppnåtts medan
de två strategiska målen under ekonomiperspektivet inte har nått upp till
målsättningen.
Det ekonomiska resultatet per april 2019 är 195 mnkr vilket förklaras med
orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Resultatet före finansnetto
(verksamhetens resultat) är negativt med -38 mnkr. Periodens nettokostnader
har ökat med 6,1 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag endast har ökat med 2,5 procent.
Även årsprognosens överskott med 174 mnkr förklaras av orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Resultatet utgör 2,0 procent av skatter, bidrag och utjämning och innebär att resultatmålet bedöms uppnås. Verksamhetens resultat är negativt med -50 mnkr vilket är 164 mnkr sämre än budget.
Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott vilket beror på att
divisionerna inte klarat av att minska sina kostnader enligt de ekonomiska
handlingsplanerna samtidigt som andra kostnader ökar.
Efter delårsrapporten hade färdigställts har Regionen fått kännedom om underskott och avvecklingskostnader i Länstrafiken med anledning av dotterbolaget Bussgods verksamhet och beslutade nedläggning. Utredning pågår
om hur detta belastar regionen. Inga kostnader har således beaktats i den
prognos som redovisas i delårsrapporten.
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Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 148 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna delårsrapport för Region Norrbotten per april 2019 med följande
kommentar: ”Budgetprognosen är inte acceptabel. Verksamheterna får i
uppdrag att vidta åtgärder för att åstadkomma en budget i balans”.

Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (SJVP), Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V), Marianne Sandström (SD), Lage Hortlund (SD) och Kristina Nilsson (V) föreslår
bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

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

Ärendet
Ekonomiskt delårsresultat

Region Norrbotten redovisar ett negativt resultat för verksamheten per april
på -38 mnkr vilket är 38 mnkr sämre än budget och 94 mnkr sämre än föregående år. Under perioden ökade nettokostnaderna med 163 mnkr (6,1 procent) medan skatter och statsbidrag ökade med 69 mnkr (2,5 procent). Periodens nettokostnader är 21 mnkr sämre än budget.
Finansnettot för perioden är 233 mnkr, vilket är 200 mnkr bättre än periodbudgeten och 235 mnkr bättre än föregående år. Från 2019 gäller nya redovisningsregler som innebär att pensionsportföljen ska bokföras till marknadsvärde, istället för som tidigare till det lägsta av anskaffningsvärde och
marknadsvärde. Det gör att resultatet påverkas av rörelser på finansmarknaderna. Pensionsportföljen har ökat i värde med 265 mnkr sedan årsskiftet,
varav 118 mnkr är en återföring av den nedskrivning av pensionsportföljen
som gjordes i årsbokslutet och 147 mnkr är årets orealiserade vinster.
Periodens resultat är 195 mnkr vilket är 162 mnkr bättre än budget. Resultatet i relation till skatter och generella statsbidrag är 7 procent vilket innebär
att regionen når det finansiella målet på 2 procent.
Regionens divisioner redovisar ett negativt periodresultat med 131 mnkr
vilket är 95 mnkr sämre än resultatmålet. Divisionerna Länsteknik och Service klarar periodens resultatmål men hälso- och sjukvårdsdivisionerna och
tandvården avviker negativt mot resultatmålet. Regiongemensamma verksamheter redovisar en positiv avvikelse mot periodens resultatmål med 34
mnkr. Finansieringen visar ett resultat som är 223 mnkr bättre än målet vilket förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen.
Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 34 mnkr jämfört
med planerade 68 mnkr vilket betyder att 50 procent av handlingsplanerna
har gett ekonomisk effekt.
Intäkterna är 43 mnkr (10 procent) lägre jämfört med föregående år men 16
mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen mot budget beror bland an-
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nat på vinster vid fastighetsförsäljningar, ersättningar för utskrivningsklara
patienter samt ersättningar för slutenvård men också lägre intäkter i folktandvården och lägre statsbidrag.
Personalkostnaderna har ökat med 78 mnkr (5,5 procent) jämfört med föregående år. Löneavtalsökningen utgör 55 mnkr, kostnaderna för övertid har
ökat med 0,2 mnkr och jour och beredskap har ökat med 3,5 mnkr. Kostnaderna för basbemanning (arbetad och ej arbetad tid) och andra personalkostnader har ökat med 19 mnkr. Kostnaden för inhyrd vårdpersonal uppgår till
104,8 mnkr vilket är en minskning med 0,3 mnkr jämfört med föregående år.
Inhyrda läkare ökar medan inhyrda sjuksköterskor minskar. Kostnaderna för
köpt utomlänsvård ligger på är 192 mnkr vilket är en ökning med 26 mnkr.
Kostnaderna för läkemedel och pensioner ligger på samma nivå som föregående år.
Ekonomisk årsprognos

Årsprognosen pekar på ett positivt resultat med 174 mnkr vilket huvudsakligen förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen. Prognosen före
finansnetto är -50 mnkr vilket är 164 mnkr sämre än budget och 270 mnkr
sämre än föregående år. Nettokostnaderna för helåret beräknas bli 465 mnkr
högre än 2018 vilket ger en nettokostnadsökning på helåret med 5,8 procent.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med endast
2,4 procent.
Divisionernas årsprognoser pekar på ett underskott på 359 mnkr, vilket är
218 mnkr sämre än resultatmålet men 17 mnkr bättre än föregående år. Division Service och Division Länsteknik prognosticeras klara sina resultatmål.
Resultatavvikelsen för divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård förklaras
med att de inte klarar att minska kostnaderna. Division Folktandvård tappar
intäkter på grund av färre tandläkare. Årsprognosen för regiongemensamma
verksamheter visar ett resultat som är 45 mnkr bättre än resultatmålet. Årsprognosen för finansieringen är 134 mnkr bättre än resultatmålet, vilket
framför allt förklaras av återhämtningen av nedskrivningen av pensionsportföljen, samt icke förbrukade medel från nationella överenskommelser, befolkningsförändringar och reserver.
Ytterligare åtgärder i syfte att nå de ekonomiska resultatmålen

Vid regionstyrelsens möte 190508 fick regiondirektören i uppdrag att vid
kommande möte återrapportera vilka ytterligare åtgärder som vidtas i syfte
att nå de ekonomiska resultatmålen. Divisionerna Närsjukvård, Länssjukvård
och Folktandvård beskriver i sina delårsrapporter vilka ytterligare åtgärder
som vidtas. Division Länssjukvård räknar med något högre intäkter, sänkta
kostnader genom effektivare upphandlingar, minskade läkemedelskostnader
genom switchar, minskade personalkostnader genom att inte återbesätta alla
pensioneringar. Divisionen lyfter också behovet att förändra uppdraget i
Gällivare sjukhus för att kunna minska inhyrning av personal. Division Närsjukvård ser över möjligheten att flytta ihop verksamheter för att minska
behovet av lokaler, minskade kostnader genom sortimentsbegränsning av
hjälpmedel, minska antalet jourlinjer, sammanslagning av enheter för att
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minska behovet av bemanning, övertidsstopp på hälsocentralerna, minska
läkemedelskostnader genom switchar, öka utbudet av digitala tjänster och
öka andelen digitala besök. Divisionen utreder också vissa strukturella förändringar. Division Folktandvård fortsätter sin omställning till nya flödesorienterade arbetssätt. Divisionen utreder också fortsatt förändring av klinikstrukturen.
Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges
strategiska mål

Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått
inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även
aktiviteter och andra faktorer påverkar.
God ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett
av de 17 strategiska målen helt har uppnåtts, 14 har delvis uppnåtts medan
de två strategiska målen under ekonomiperspektivet inte har nått upp till
målsättningen. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten
har en delvis god ekonomisk hushållning. Det finansiella resultatmålet, 2
procent av skatter, statsbidrag och utjämning, uppnås för perioden och prognostiseras även uppnås för helår 2019 men resultatet förklaras av orealiserad värdeökning av pensionsportföljen.
Samhälle

Hållbart nyttjande av resurser
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har regionen beslutat att medfinansiera ett
antal projekt som syftar till att stärka näringslivsutveckling med miljönytta
som mål och framtagning av teknik/metoder som ska minska klimatpåverkan. En länsstrategi för klimat och energi är under framtagande och förväntas resultera i ökad samsyn och koordinering av insatser inom området.
Aktivitet görs även för att stärka utbildningsutbudet i länet så att det ska
matcha arbetslivets behov av kompetens. Vid årets slut bedöms målet vara
uppnått.
Ett starkt näringsliv för hållbar tillväxt
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidragit till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat läggs grunden för Norrbottens arbete med
entreprenörskap och innovationer i och med den regionala innovationsstrategi som har tagits fram och som varit ute på remiss. Under perioden har
även insatser gjorts för att skapa förutsättningar för god tillgänglighet till
fysisk och digital infrastruktur. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.
Goda livsvillkor och jämlik hälsa som grund för ett attraktivt Norrbotten
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyl-
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las på längre sikt. Bland annat har ett material tagits fram för att möjliggöra
breda diskussioner om Norrbottens utmaningar framöver. På lång sikt skapar
det förutsättningar för att norrbottningen ska vara delaktig i samhällets utveckling. Samverkan med kommunerna är viktiga för genomförande av kulturplanen och träffar sker kontinuerligt mellan kommunerna och regionen.
Under perioden januari till april har arbetet med att ta fram ett kommunikations koncept för Norrbotten intensifierats. Vid årets slut bedöms målet inte
vara helt uppfyllt då detta mål förutsätter hög grad av samverkan med andra
aktörer och handlar om långsiktiga processer.
Tydligt regionalt ledarskap
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas
på längre sikt. Region Norrbotten har fattat beslut om ett långsiktigt påverkansarbete och skapar på så sätt förutsättningar för att beslut på nationell och
EU-nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten. Vid årets slut bedöms målet
vara uppnått.
Medborgare

Goda och hållbara rese- och transportmöjligheter
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målen kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat har steg tagits kring Norrbotniabanan som i
förlängningen bidrar till en infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov. Ett långsiktigt arbete i form av pendeltågsförsök görs för en väl
fungerande kollektivtrafik. Vid årets slut bedöms målet inte vara helt uppfyllt då detta är ett långsiktigt arbete med långa tidsperspektiv.
Ett rikt och brett kulturliv
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet inte är helt uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Bland annat görs många aktiviteter som bidrar till ökad
tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets. Vid året slut
bedöms målet vara uppnått.
Stöd att främja hälsa
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att den är delvis uppfylld.
På många sätt bidrar Region Norrbotten till att medborgare i länet får stöd att
främja sin hälsa. Antalet som tar del av Norrbottens hälsosamtal ökar och
kunskapsunderlag har tagits fram kring medborgarnas hälsa och levnadsvanor vilket är en förutsättning för att kunna göra riktade insatser. Under första
delen av 2019 antogs ett åtgärdspaket för genomförande av Folkhälsostrategin som bland annat beskriver hur Region Norrbotten ska uppnå målsättningen att ge befolkningen stöd att främja hälsa. Inom kunskapsnätverket för
Samers hälsa har fortsatt arbete förts och en utredning startat för införande
av resurscentrum för samers hälsa. Vid årets slut bedöms ytterligare riktade
insatser ha gjorts för en mer jämlik hälsa och stödet till medborgarna nått
ännu fler, om än inte heltäckande. Målet ”Stöd att främja hälsa” kommer då
vara delvis uppfyllt.
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En god, jämlik och samordnad vård
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Det
är inte troligt att målet nås i sin helhet under året, främst med hänsyn till att
de förbättringar som krävs på tillgänglighetsområdet bedöms ta längre tid att
uppnå. Resultaten har förbättrats för flera av styrmåtten jämfört med föregående år. De oplanerade återinskrivningarna når målet för 2019 under första
tertialen. Andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus är något högre jämfört med föregående period. Dock har antalet utskrivningsklara dagar fortsatt
att minska vilket är en framgång för de nya arbetssätten för samordnad individuell plan som infördes under 2018. Andelen patienter inom palliativ vård
som har en dokumenterad behandlingsstrategi har ökat och är nära målnivån.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvården följs på flera områden och resultaten för första tertialen visar att stora utmaningar kvarstår. Väntetiderna till
läkarbesök och åtgärd inom specialiserad vård samt till barn- och ungdomspsykiatrin är särskilt angelägna förbättringsområden. När det gäller medicinsk bedömning inom tre dagar är dock resultatet bättre än rikssnittet. Även
tillgängligheten i folktandvården för barn- och unga visar goda resultat.
Verksamhet

Hållbar förnyelse
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet ännu inte är uppfyllt men att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Det pågår ett målmedvetet och väl sammanhållet utvecklingsarbete för att möta vårdens utmaningar och skapa en kultur där forskning
och utveckling är en naturlig del av all verksamhet. Arbetet tar sin utgångpunkt i strategin Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035. Bland annat
har vår verksamhetsmodell uppdaterats för att på ett bättre sätt stödja verksamheterna i deras utvecklingsarbete och bidra till en sammanhållen utveckling.
Arbetet med att realisera Region Norrbottens digitaliseringsstrategi fortlöper
enligt plan där AI-stödet för Folktandvården Direkt samt mobil självincheckningen och betalning är två reella exempel. En översyn av regionens
forskningsstrategi har påbörjats vilket inkluderar utveckling och effektivisering av regionens fördelning av forskningsmedel. Under perioden har också
Region Norrbottens forskningsråd etablerats bestående av seniora och juniora forskare i regionen. I syfte att stärka kunskapsutvecklingen inom
forskning, utbildning och klinisk verksamhet har en överenskommelse om
tjänsteutbyte mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap tecknats. Vid årets slut bedöms målet
vara uppnått.
En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god kvalitet
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Fortsatta förbättringar väntas under året men målet bedöms inte vara nått i
sin helhet för 2019. Ledtiderna för vårdförlopp inom cancervården uppnår
årets målnivå. Andelen vårdskador har minskat något under första tertialen
men är fortfarande högre än målet. Förskrivning av antibiotika har minskat
jämfört med föregående år men behöver begränsas ytterligare. Tillämpning-
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en av läkemedelsberättelser och läkemedelsgenomgångar för patienter 75 år
eller äldre är relativt oförändrad och kräver fortsatta förbättringar. Andelen
patienter i riskgrupper som fått fråga om levnadsvanor når målnivån för diagnosområdet hjärtsjukdomar och stroke men inte för övriga områden.
Nöjda och delaktiga patienter
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Målet bedöms som möjligt att nå i sin helhet under året med viss reservation
för utvecklingen av antalet ärenden till Patientnämnden rörande kommunikationsfrågor. Antalet samordnade individuella planer fortsätter att öka i
takt med att de nya arbetssätten vid utskrivning blir etablerade i verksamheten. Antalet ärenden till patientnämnden inom kategorin kommunikation har
ökat något jämfört med föregående år. Dock har en ny kategorisering införts
från och med i år vilket gör jämförelsen osäker.
Nära vård på nya sätt
Det strategiska målet är delvis uppnått. Andelen öppenvårdsbesök har minskat något jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har nya digitala vårdtjänster lanserats enligt plan och fler kommer att lanserat under resten av året. Knappt 50% av invånarna har loggat in på 1177.se, antalet vårdbesök på distans ökar och webbtidbokningen användning ökar. Målet bedöms möjligt att kunna nås under året.
Medarbetare

Hållbar kompetensförsörjning
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt.
Regionen har genomfört ett antal förbättringar, men arbetet måste fortsätta
för att regionen ska nå målet i sin helhet. Regionen arbetar aktivt för att öka
sin attraktivitet som arbetsgivare samt utveckla chefer och medarbetares
kompetens. Det ekonomiska och demografiska läget medför att det krävs nya
arbetssätt och förnyelse i kompetensförsörjningsplaneringen. Cheferna behöver stöd och avlastning inom dessa områden och därför är arbetet med
bemanningsfrågor fortsatt prioriterat, tillsammans med utbildningsfrågor,
rekryteringsarbete och uppgifts- och kompetensväxling. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.
Ledar- och medarbetarskap för förnyelse
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppnått
och att de aktiviteter som har påbörjats bidrar till att målet bedöms vara uppnått vid årets slut. Hållbart medarbetarengagemang (HME index) ökade i
senaste medarbetaruppföljningen, dock är det ett utmanande målområde och
insatserna behöver därför fortsätta under året.
Hälsofrämjande arbetsvillkor
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för tertialen är att målet till
stor del är uppnått. Den totala sjukfrånvaron minskar med 0,9 procentenheter
jämfört med samma period föregående år, vilket medför att tertialens målsättning överträffas. Andelen extratid utöver ordinarie sysselsättningsgrad
minskar jämfört med samma period föregående år, extratiden behöver dock
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fortsätta att minska. Jämfört med samma period föregående år ökar även
andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser hos företagshälsan. Vid
årets slut bedöms det strategiska målet vara uppfyllt.
Ekonomi

Långsiktigt hållbar ekonomi
Den samlade bedömningen är att målet inte har uppnåtts. Visserligen uppnås
det finansiella resultatmålet, 2 procent av skatter, statsbidrag och utjämning,
för perioden och prognostiseras även uppnås för helår 2019 men det förklaras med orealiserad värdeökning av pensionsportföljen. Nettokostnaderna i
verksamheten ökar dubbelt så mycket som skatter, statsbidrag och utjämning
vilket medför att verksamhetens resultat är negativt för perioden och beräknas bli det även för helår 2019. Endast division Länsteknik och division Service klarar resultatmålen medan hälso- och sjukvårdsdivisionerna försämrar
resultaten med 50 mnkr under perioden men prognostiserar en viss förbättring för helåret. Åtgärderna i ekonomiska handlingsplaner ger inte tillräcklig
effekt. I hälso- och sjukvårdsdivisionerna pågår arbete med ytterligare åtgärder för att förbättra resultatet. Det betyder att måluppfyllelsen kan förbättras
under senare delen av året. För en långsiktigt hållbar ekonomi måste kostnaderna i verksamheten minska med 10 procent vilket kräver kraftfulla åtgärder och beslut men regionen behöver även ökade statsbidrag och utjämning.
Kostnadseffektiv verksamhet
Den samlade bedömningen är att målet inte har uppnåtts. För att uppnå delmålet kostnadseffektiv verksamhet behöver kostnadsnivån i hälso- och sjukvården sänkas. Utvecklingen går i fel riktning då nettokostnaderna i hälsooch sjukvården ökar kraftigt medan produktionen i slutenvård minskar och
produktionen i öppenvård endast ökar marginellt. Det betyder att produktiviteten fortsätter att minska. Ökad produktion i öppenvård är en planerad utveckling och innebär kostnadseffektivare vård. Problemet är att kostnaderna
i slutenvård inte minskar. Arbetet med processer och flöden i hälso- och
sjukvården pågår sedan några år men har inte gett tillräcklig ekonomisk effekt. Vården behöver genomgå stora förändringar både vad gäller arbetssätt
och på vilket sätt vårdens tjänster erbjuds befolkningen. Det krävs tydliga
mål och tydlig ledning och styrning för framgång i det fortsatta arbetet så att
resultat uppnås och ekonomisk effekt erhålls.
Bilagor:
Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 148
Delårsrapport Region Norrbotten april 2019
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§ 60

Strategisk plan 2020-2022
Dnr 1756-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1 Budget för regionrevisionen för 2020 fastställs till 6 518 tkr.
2 Strategisk plan 2020-2022 antas.
Reservationer

Socialdemokraternas, vänsterpartiets, sverigedemokraternas ledamöter samt
Denise Magnusson reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning

Från Kristina Nilsson (V): ”I förordet till Strategiska Planen 2020-2022 talas
om att regionen levererar vård. Vänsterpartiet anser att vård är något en ger
och patienter tar emot så det utvecklas ett tajt samspel mellan patient, ev.
anhöriga, olika vårdpersonal och kliniker och emellanåt chaufförer eller
personalkategorier utanför regionens avlöningslistor. Vård sker i mötet mellan patient och personal, mellan diagnos och behandling, mellan tillit och
respekt. Vi vet hur viktigt bemötandet är för patientens tilltro till, och nöjdhet med, vården. Komplexiteten är omfattande inom dagens medicinska
kunskap. Vi vet att både personal och patient är sändare och mottagare, att
samspel och respekt dem emellan är viktig.
Vänsterpartiet ser inte vård som färdigförpackad vara för leverans, ett paket
halvtimme röntgen eller påse blodfettsprover på fastande mage, som levereras till patienten på avtalad plats. Varken vid besöket på hälsocentralen eller
vid avancerade behandlingsinsatser/standardiserade vårdförlopp. Vänsterpartiet yrkar därför att vi i Region Norrbotten byter ut ”levererar vård” mot ”ger
vård” i strategier och övriga dokument.”

Sammanfattning
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
strategisk inriktning, uppdrag och strategiska mål för regionen.
Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård
och tandvård, arbetssätt i vården, administration, service och regionalutveckling.
Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 149 föreslagit fullmäktige besluta att anta
Strategisk plan 2020-2022.
Regionrevisionen har 2019-05-16 § 6 fastställt förslag till budgetäskande för
2020 till 7 mnkr.
Regionfullmäktiges presidium har 2019-06-07 föreslagit regionfullmäktige
bifalla regionrevisionens förslag. Vid presidiets beredning av ärendet deltog
inte Birgit Meier Thunborg (M) på grund av jäv.
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Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M), Johnny Åström (SJVP) och
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Anders Öberg (S), Elisabeth Lindberg (S), Helena Öhlund (S), Lennart
Thörnlund (S), Johannes Sundelin (S), Bengt Westman (S), Anna-Carin
Aaro (S) och Lennart Åström (S) föreslår bifalla socialdemokraternas förslag
till strategisk plan 2020-2022.
Glenn Berggård (V) föreslår avslå regionstyrelsens förslag. Glenn Berggård
(V), Linda Jonsson (V) och Kristina Nilsson (V) föreslår bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2020-2022.
Marianne Sandström (SD) och Lage Hortlund (SD) föreslår bifalla sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022.
Denise Magnusson (opol.) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag, med en
ändring om att stryka sista stycket på sida 23, samt ett tillägg om att lägga
till en punkt under rubriken ”Strategisk inriktning och särskilda uppdrag” på
sida 16 med lydelsen ”Regionen skall arbeta för att stärka kommunernas
ekonomiska möjligheter för att möjliggöra en likvärdig, kvalitativ och efterfrågad förskola och skola (RS, RUN, PN)”.
Kenneth Backgård (SJVP) och Linda Frohm (M) föreslår att budget för regionrevisionen för år 2020 fastställs till 6 518 tkr.
Per Göransson (SD), Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V) och Marianne
Sandström (SD) föreslår bifalla presidiets förslag om budget för regionrevisionen för år 2020.
Beslutsgång

Ordföranden ställer presidiets förslag avseende budget för regionrevisionen
2020 mot Kenneth Backgårds förslag och finner att fullmäktige bifaller
Kenneth Backgårds förslag.
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag, Anders Öbergs, Glenn Berggårds och Marianne Sandströms respektive förslag avseende strategisk plan
2020-2022 vart och ett under proposition och finner att fullmäktige bifaller
regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Denise Magnussons ändring under proposition och finner att fullmäktige avslår ändringen.
Ordföranden ställer Denise Magnussons tillägg under proposition och finner
att fullmäktige avslår tillägget.

Ärendet
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen
innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, planeringsförutsättningar, strategisk inriktning och uppdrag samt de fem perspektiven med strategiska mål med beskrivningar. De fem perspektiven är samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.
I den strategiska inriktningen och särskilda uppdraget i planen utöver Hälsa
och vård 2035 och den regionala utvecklingsstrategin föreslås regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden få följande inriktning och uppdrag.
 En ekonomi i balans gäller från år 2020 för alla verksamheter (RS, RUN,
PN)
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Översyn ska ske av samtliga verksamheter och innehållet på våra fem
sjukhus (RS, RUN, PN)
 Översyn av lednings- och stabsorganisationen ska genomföras (RS)
 Primärvårdens uppdrag ska tydliggöras. Dess organisation samt rutiner
och processer ska genomlysas i syfte att nå högre effektivitet (RS)
 Riktlinjerna för ledning och styrning ska uppdateras (RS)
 En plan för hur nätverkens, brukarrådens och spetspatienters kompetens
och synpunkter omhändertas i verksamheterna (RS)
 Sammanfattningsvis ska effektivisering ske av:
- sjukvård och tandvård (RS)
- arbetssätt i vården (RS)
- administration (RS)
- service (RS)
- regional utveckling (RUN)
 Jämställdhetsarbetet ska integreras i ordinarie verksamhet. Det ska säkerställas att beslut fattas som har kvalitetssäkrats utifrån jämställdhet
(RS, RN, PN)
 Ny modell och nya arbetssätt för nära vård ska tas fram och implementeras (RS)
 För tidigare fattade politiska beslut som än inte genomförts, exempelvis
ortsplacerade distriktsköterskor, MR-kameror och extraordinära lönesatsningar ska plan läggas för genomförande (RS)
 Arbetet med att driva på och få till stånd byggnationen av Kiruna nya
sjukhus ska intensifieras. KNS ska bidra till en ökad kvalité för medborgarna i Malmfälten (RS)
 Regionstyrelsen får i uppdrag att inför planeringen 2021 och framåt ta
fram en styrmodell som får genomslag i politik och verksamhet. Arbete
ska initieras för att bland annat förändra och öka verksamheternas inflytande i budgetprocessen samt koppla såväl strategiska mål som verksamhetsmål till Agenda 2030.
Ansvar för de strategiska målen i planen fördelas till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.
Bilagor:

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 149
Strategisk plan 2020-2022
Socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022
Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2020-2022
Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2020-2022
Regionrevisionens budgetäskande för 2020
Regionfullmäktiges presidiums förslag om budget för regionrevisionen

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

§ 61

Sammanträdet ajourneras
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 18:41 för att återupptas den 19 juni
kl. 09:00.
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§ 62

Anmälan om inkallade ersättare
Parti
(SJVP)

Förhindrad ledamot
Dan Ankarholm
Lena Hedman
Christer Bergdahl
Nicklas Johansson

Inkallad ersättare
Dick Vånsjö
Heli Valjus Helin
Staffan Eriksson
Maire Nyström

(C)

Kurt-Åke Andersson

Perarne Kerttu

(S)

Ia Uvberg
Maivor Johansson
Nils Harnesk
Anita Gustavsson

Eivor Olofsson
Roland Nirlén
Anders Burman
Birgitta Siljelöv

(SD)

Paula Palmqvist

Lars-Åke Vikström
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§ 63

Upprop
Sjukvårdspartiet (27 ledamöter)
Ledamot
Kenneth Backgård
Doris Messner
Johnny Åström
Dick Vånsjö
Anders Sundström
Margareta Henricsson
Ann-Christin Åström
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Erika Sjöö
Bo Ek
Jörgen Afvander
Anders Rönnqvist
Anna Scott
Terese Falk Carolin
Stig Nordqvist
Martin Åström
Tomas Vedestig
Margareta Dahlén
Sead Maglic
Sören Sidér
Heli Valjus Helin
Anne Stridsman
William Torikka
Staffan Eriksson
Maire Nyström
Monika Karlsson

Ersätter

Dan Ankarholm

Lena Hedman

Christer Bergdahl
Nicklas Johansson

Socialdemokraterna (23 ledamöter)
Ledamot
Anders Öberg
Elisabeth Lindberg
Johannes Sundelin
Helena Öhlund
Lennart Åström
Camilla Mattila
Bengt Westman
Eivor Olofsson
Daniel Persson
Birgitta Siljelöv

Ersätter

Ia Uvberg
Anita Gustavsson
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Socialdemokraterna forts. (23 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Jan Sydberg
Bente Moen Åkerholm
Sven Holmqvist
Carina Strömbäck
Lennart Thörnlund
Gerd Siverhall
Mashalla Mawlod Mohamed
Maria Sjöberg
Patrik Åman
Roland Nirlén
Anders Burman
Anna-Carin Aaro
Thor Viklund

Farida Jamshidi

Lennart Holm
Ann-Sofie Isaksson
Maivor Johansson
Nils Harnesk

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Linda Frohm
Anders Josefsson
Monika Hedström
Henrik Wiström
Roland Nordin
Birgit Meier Thunborg

Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Glenn Berggård
Kristina Nilsson
Elisabeth Bramfeldt
Maria Holmquist-Ek
Christina Snell-Lumio
Linda Jonsson

Sverigedemokraterna (5 ledamöter)
Ledamot
Marianne Sandström
Lage Hortlund
Lars-Åke Vikström
Per Göransson
Susanne Ström

Ersätter

Paula Palmqvist
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Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot
Nils-Olov Lindfors
Sarah Karlsson
Perarne Kerttu
Majvor Sjölund

Parti
(SJVP)

Ersätter

Kurt-Åke Andersson

Inkallade ej tjänstgörande ersättare
Ersättare
Ann-Sofie Henriksson
Lena Pallin
Roland Dahlqvist
Tommy Krigsman
Malin Markström
Ole Lampinen
Berit Vesterlund

(M)

Daniel Bergman
Marina Eriksson

(V)

Conny Sundqvist
Sanna Berggren

(SD)

Kristina Karlsson

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

§ 64

Information från presidiet
Följande motioner anmäls:

 Motion 17-2019 om patientnämndens kunskap till alla (Linda Jonsson, V,
Kristina Nilsson, V)
 Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter (Kristina Nilsson, V)
 Motion 19-2019 om vårdpuck (Marianne Sandström, SD)
 Motion 20-2019 om tillgänglighet för avbokning av vårdbesök (Marianne
Sandström, SD)
Beslut: motionerna får ställas.
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§ 65

Medlemskap i kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg, SLA
Dnr 1655-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att
1 ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
2 förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas.
3 samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och
dess medlemmar antas.
4 Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera en helikopter för
Region Norrbottens användande, utifrån § 13.2, underställande av beslut,
i förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans.
5 ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna nödvändiga
handlingar i enlighet med beslutet.
6 utse två ledamöter och två ersättare samt en revisor till kommunalförbundet Svensk Luftambulans förbundsdirektion.
7 verka för att arvodering av Region Norrbottens representanter i kommunalförbundet ska ske enligt Regler för arvode och ersättning för förtroendevalda i Region Norrbotten.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på att ingå samverkan med andra regioner för att
uppnå samordningsvinster med en effektivare prehospital vård med helikopter.

Sammanfattning
Region Norrbotten har i dag avtal avseende helikopterverksamhet med en
leverantör, Babcock Scandinavian AirAmbulance AB. Avtalet upphör 202105-31. Region Norrbotten har sonderat möjligheter till att ingå nationell
samverkan för att bedriva helikopterverksamhet.
Genom att Region Norrbotten ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans kommer det bli möjligt för regionen att samverka
med andra regioner avseende ambulanshelikopterverksamhet och därigenom
uppnå samordningsvinster med en effektivare prehospital vård med helikopter.
På sikt kan detta samarbete skapa en stark kostnadseffektiv och kompetent
part som kan tillvarata regionens och övriga medlemmars intressen och bidra
till den regionala och nationella utvecklingen inom verksamhetsområdet.
Fördelar med medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans är
transparens, medinflytande, nationell vision och att kommunalförbundet inte
är vinstdrivande och därmed sannolikt billigare. Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans ger på sikt möjligheter till en nationellt
sammanhållen verksamhet med goda möjligheter till forskning och utveckling.
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Region Norrbottens krav vid medlemskap är att kommunalförbundet Svensk
Luftambulans tillhandahåller en medeltung helikopter för verksamheten men
Regionen accepterar en övergångslösning. Beslut om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans möjliggörs av att Region Norrbotten
får en övergångslösning med lättare helikopter som kommunalförbundet
Svensk Luftambulans redan har option att köpa. Senare upphandlar kommunalförbundet Svensk Luftambulans en medeltung helikopter.
Vid inträde i kommunalförbundet erläggs en anslutningsavgift om 3
kr/invånare som är en engångskostnad. När den operativa driften av helikopterverksamheten är i kommunalförbundets regi bedöms kostnaderna för helikopterverksamheten blir ca 5-10 mnkr lägre för Region Norrbotten jämfört
med nytt avtal med extern operatör.
Regionstyrelsen har 2019-06-18 § 172 föreslagit fullmäktige besluta att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA), att
anta förbundsordningen för SLA, att anta samverkansavtal mellan SLA och
dess medlemmar, att SLA får uppta lån för att finansiera en helikopter för
Region Norrbottens användande utifrån § 13.2 – underställande av beslut – i
förbundsordningen för SLA, att ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att
underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet, att utse två ledamöter, två ersättare samt en revisor till SLA, samt att verka för att arvodering av Region Norrbottens representanter i SLA ska ske enligt Regler för
arvode och ersättning för förtroendevalda i Region Norrbotten.
Regionstyrelsen beslutade att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (SJVP), Anders Öberg (S) och Lage Hortlund (SD), föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

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

Ärendet
Region Norrbotten har idag avtal avseende helikopterverksamhet med en
leverantör, Babcock Scandinavian AirAmbulance AB. Avtalet upphör 202105-31. Region Norrbotten har sonderat möjligheter till att ingå nationell
samverkan för att bedriva helikopterverksamhet.
Region Dalarna och Region Värmland bildade under våren 2014 ett kommunalförbund för att bedriva helikopterverksamhet. Landstinget i Värmland
startade sin operativa verksamhet i augusti 2014 och Landstinget i Dalarna i
april 2016. Sedan april 2015 är Västra Götalandsregionen medlem i kommunalförbundet. Landstinget i Uppsala anslöt sig till kommunalförbundet i
februari 2016.
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna. Ändamålet är att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part till
den regionala och nationella utvecklingen inom verksamhetsområdet. Kommunalförbundet ska också aktivt driva kompetensutveckling, kvalitetssäkring och forskning inom prehospital ambulanssjukvård såväl hos medlemmarna som nationellt. Förbundets verksamhet ska ha hög tillgänglighet och
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kort insatstid, för att snabbt kunna vara på plats och påbörja prehospital
akutsjukvård och intensivvård.
Ambulanssjukvården utgör grunden för den prehospitala akutsjukvården och
är en viktig och prioriterad verksamhet inom Region Norrbotten. Det är av
yttersta vikt att regionen använder de befintliga resurserna rätt för att åstadkomma en trygg, effektiv och framtidssäker prehospital akutsjukvård.
Fördelar med medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans är
transparens, medinflytande, nationell vision och att kommunalförbundet inte
är vinstdrivande och därmed sannolikt billigare. Medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans ger på sikt möjligheter till en nationellt
sammanhållen verksamhet med goda möjligheter till forskning och utveckling. I förlängningen kan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och
kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gå samman i ett nationellt
kommunalförbund med ansvar för både ambulanshelikopter och ambulansflygplan. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans är idag ett kommunalförbund med få medlemmar och med en förhållandevis kort egen erfarenhet
och ett medlemskap kommer att ställa krav på aktivt medlemsengagemang
från Region Norrbottens sida.
Region Norrbottens krav vid medlemskap är att kommunalförbundet Svensk
Luftambulans tillhandahåller en medeltung helikopter för verksamheten men
Region Norrbotten accepterar en övergångslösning. Beslut om medlemskap i
kommunalförbundet Svensk Luftambulans kan möjliggöras av att Region
Norrbotten får en övergångslösning med lättare helikopter som kommunalförbundet Svensk Luftambulans redan har option att köpa. Senare kan kommunalförbundet Svensk Luftambulans upphandla en medeltung helikopter.
Medlemskapet i kommunalförbundet Svensk Luftambulans möjliggör således en övergångslösning med lätt helikopter i väntan på att kommunalförbundet Svensk Luftambulans upphandlar medeltung helikopter.
Den 19 april 2018 invigde Region Norrbotten en ny ambulanshelikopter
(AW 169) samt nybyggd hangar på flygplatsen i Gällivare. Region Norrbottens ambulanshelikopter är bemannad dygnet runt av anestesiläkare samt
specialistsjuksköterska med kompetens inom intensivvård/anestesi. Ambulanshelikoptern används vid larm om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall
i glesbygd och väglöst land samt vid transporter av patienter mellan vårdinrättningar inom och utom länet. Idag utgör ambulanshelikopterverksamheten
en deluppgift av sjukvårdsstrukturen AN/OP/IVA Gällivare (division Länssjukvård) där den är integrerad, till skillnad från övriga landet där helikopterverksamheten har renodlats.
Täckningsgraden, dvs. möjligheten att ta uppdrag för helikopter relaterat till
väder, är under året ca 80 procent (vinter 50-60 och sommar >90). Helikopterläkaren bedömer helikopteruppdragen ur ett medicinskt perspektiv och
utgör även med rådgivning stöd till SOS Alarm.

Ekonomiska konsekvenser
Vid inträde i kommunalförbundet erläggs en anslutningsavgift om 3
kr/invånare som är en engångskostnad. Region Norrbotten erlägger en administrativ kostnad på ca 300 tkr/år fr.o.m. år 2020 och fram till dess att kommunalförbundet tar över den operativa driften av Region Norrbottens helikopterverksamhet. Därefter ingår den i prismodellen för helikoptertjänsten.
Enligt beräkning kalkyleras helikoptertjänsten i kommunalförbundets regi att
kosta regionen ca 46-51 mnkr/år (2018-års prisnivå) beroende på vilken
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helikoptertyp som används. Kommunalförbundets beräkning bygger på att
antalet medlemmar ökar från 4 till 7. Vid endast 5 medlemmar ökar årskostnaden med ca 0,8 mnkr. Regionens kostnader med nuvarande operatör beräknas i år till ca 52-53 mnkr. Operatören har aviserat att ett förnyat avtal
skulle kosta ca 57 mnkr i 2018 års prisnivå. I kommunalförbundets regi beräknas helikopterverksamheten bli ca 5-10 mnkr lägre för Region Norrbotten.
Prismodell för helikoptertjänster i SLA
Prismodellen är i allt väsentligt enligt följande. Overheadkostnader och administrativa kostnader fördelas lika mellan medlemmarna. Intäkter och övriga kostnader för drift av verksamheten (operativ driftverksamhet) fördelas
utifrån vad varje medlem genererat/förbrukat. Kostnader för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med
bidrag från förbundsmedlemmarna, enligt fastställd budget året före.
Förbundsmedlemmarna har andelar i kommunalförbundets tillgångar och
skulder, motsvarande andel av invånare. Fördelningsgrunden gäller för täckande av brist om förbundet saknar medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som
föranleds av ev. upplösning av förbundet.
Riskanalys
En riskanalys av ett eventuellt medlemskap i SLA är gjord och finns bilagd
till ärendet. Det är även realiserat en analys av de risker som finns för Region Norrbotten om ett nytt avtal med nuvarande leverantör Babcock SAA
ingås. Syftet med riskanalysen är att identifiera och värdera risker samt urskilja orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller mildrar
riskerna. Det är identifierat totalt 18 risker varav 12 bedömdes vara i behov
av analys i form av att identifiera orsaker samt ge förslag på åtgärder för att
eliminera riskerna. Inga av dessa risker uppskattas vara omöjliga att påverka.
Region Norrbotten kan som medlem påverka förbundsordningen framöver i
kommunalförbundet SLA. Region Norrbotten har kommunicerat med direktionen i kommunalförbundet SLA och fått positiv återkoppling på de identifierade behoven av åtgärder.
Bilagor:

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-18 § 172
Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Samverkansavtal Kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Ekonomi och finans
Årsredovisning 2018 för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Riskanalys
Beslutsprotokoll från Svensk Luftambulans direktion 29 maj 2019
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§ 66

Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata
utförare i Region Norrbotten
Dnr 1056-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att anta program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten.

Yttrande till beslutsförslaget
Likväl som regionen följer upp verksamheter i egen regi är det viktigt att
följa upp verksamheter som på uppdrag av regionen utförs av privata utförare.

Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen har Region Norrbotten möjlighet att lämna
över verksamhet till privata utförare. Kommunallagen ställer krav på att
fullmäktige, för varje mandatperiod, ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det
också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Regionstyrelsen har 2019-05-08 § 127 föreslagit fullmäktige besluta att anta
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Region Norrbotten.

Ärendet
Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över verksamhet till privata utförare. Region Norrbotten är ansvarig för verksamheter
som genom avtal överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger att följa
upp och kontrollera.
Nya krav infördes i kommunallagen från och med den 1 januari 2015, i syfte
att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata utförare, samt att öka
allmänhetens möjligheter till insyn i de verksamheter som bedrivs av privata
utförare på regionens uppdrag. Den reviderade kommunallagen ställer krav
på att fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Regionfullmäktige
kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd.
Programmet omfattar privata verksamheter som utför uppdrag inom ramen
för Region Norrbottens ansvarsområden genom avtal med regionen. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att uppföljningen
regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Det innebär att förfrågningsunderlag och avtal ska innehålla krav på att utföraren medverkar vid
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uppföljning av verksamheten. Avtalet ska också reglera hur uppföljningen
återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. Regionstyrelsen
och regionala utvecklingsnämnden ska följa upp att uppdrag till privata utförare utförs enligt uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och
avtal. Rapportering kommer att i möjligaste mån ske som en del av regionens ordinarie rapporteringssystem med delårsrapporter och årsredovisning.
Det bifogade dokumentet utgör Region Norrbottens program för uppföljning
av privata utförare för aktuell mandatperiod. Programmet ska följas upp och
revideras inför varje ny mandatperiod.
Bilagor:

Regionstyrelsens protokoll 2019-05-08 § 127
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
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§ 67

Riktlinje för representation
Dnr 1227-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att fastställa riktlinje för representation.

Ärendet
I regionens styrande dokument finns en regel för representation fastställd av
regionfullmäktige. I föreslagen riktlinje för representation tydliggörs Region
Norrbottens regelverk ytterligare samt fastställer vilka som har rätt att besluta om olika typer av representation.
Riktlinjen omfattar både extern och intern representation och gäller för alla
medarbetare och förtroendevalda i Region Norrbotten
Till riktlinjen finns tillämpningsanvisning som stöd för verksamheten i kontering, moms och eventuella skattepliktiga förmåner inom området.
Regionstyrelsen har 2019-05-08 § 130 föreslagit fullmäktige besluta att fastställa riktlinje för representation.
Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-05-08 § 130
Riktlinje för representation

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

§ 68

Riktlinje för resande i tjänsten
Dnr 1068-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna revidering av riktlinje för resande i
tjänsten.
Reservation

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
En revidering av riktlinjen för resande i tjänsten har genomförts med utgångspunkt att förtydliga ansvarsfördelning för riktlinjens efterlevnad.

Sammanfattning
Riktlinjen och tillhörande tillämpningsanvisning gäller planering och genomförande av alla möten och resor som görs i tjänsten och betalas av Region Norrbotten.
Riktlinjen gäller samtliga förtroendevalda, medarbetare, uppdragstagare
inom Region Norrbottens alla verksamheter samt icke anställda som deltar i
vårdförlagd utbildning inom regionen.
Regionstyrelsen har 2019-05-08 § 131 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna revidering av riktlinjer för resande i tjänsten.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår ett tillägg om att resor ej ska ske i business class, såvida det inte är det billigaste resesättet.
Beslutsgång:

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Marianne Sandströms tillägg under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Omröstning begärs och verkställs, där en ja-röst innebär att avslå Marianne
Sandströms förslag och en nej-röst innebär att bifalla Marianne Sandströms
förslag.
Efter genomförd omröstning redovisar ordföranden att 61 ja-röster och 8 nejröster avgetts, samt att två ledamöter avstått från att rösta. Ordföranden konstaterar därmed att fullmäktige beslutat avslå Marianne Sandströms tillägg.
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Voteringsresultat

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter)
Ledamot
Kenneth Backgård
Doris Messner
Johnny Åström
Dick Vånsjö
Anders Sundström
Margareta Henricsson
Ann-Christin Åström
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Erika Sjöö
Bo Ek
Jörgen Afvander
Anders Rönnqvist
Anna Scott
Terese Falk Carolin
Stig Nordqvist
Martin Åström
Tomas Vedestig
Margareta Dahlén
Sead Maglic
Sören Sidér
Heli Valjus Helin
Anne Stridsman
William Torikka
Staffan Eriksson
Maire Nyström
Monika Karlsson

Ersätter

Dan Ankarholm

Lena Hedman

Christer Bergdahl
Nicklas Johansson

Ja

Nej

Avstår

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Socialdemokraterna (23 ledamöter)
Ledamot
Anders Öberg
Elisabeth Lindberg
Johannes Sundelin
Helena Öhlund
Lennart Åström
Camilla Mattila
Bengt Westman
Eivor Olofsson
Daniel Persson
Birgitta Siljelöv
Jan Sydberg

Ersätter

Ia Uvberg
Anita Gustavsson

Ja
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Nej

Avstår
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Socialdemokraterna, forts. (23 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Bente Moen Åkerholm
Sven Holmqvist
Carina Strömbäck
Lennart Thörnlund
Gerd Siverhall
Mashalla Mawlod Mohammad
Maria Sjöberg
Patrik Åman
Roland Nirlén
Anders Burman
Anna-Carin Aaro
Thor Viklund

Ja

Farida Jamshidi

Nej

Avstår

J
J
J
J
J
J
J
J

Lennart Holm
Ann-Sofie Isaksson
Maivor Johansson
Nils Harnesk

N
N
J
A

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Linda Frohm
Anders Josefsson
Monika Hedström
Henrik Wiström
Roland Nordin
Birgit Meier Thunborg

Ja

Nej

Avstår

J
J
J
J
A
J

Vänsterpartiet (6 ledamöter)
Ledamot

Ersätter

Glenn Berggård
Kristina Nilsson
Elisabeth Bramfeldt
Maria Holmquist-Ek
Christina Snell-Lumio
Linda Jonsson

Ja

Nej

Avstår

J
J
J
J
J
J

Sverigedemokraterna (5 ledamöter)
Ledamot
Marianne Sandström
Lage Hortlund
Lars-Åke Vikström
Per Göransson
Susanne Ström

Ersätter

Paula Palmqvist

Ja

Nej
N
N
N
N
N

Avstår
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Centerpartiet (4 ledamöter)
Ledamot
Nils-Olov Lindfors
Sarah Karlsson
Perarne Kerttu
Majvor Sjölund

Ersätter

Kurt-Åke Andersson

Ja

Nej

Avstår

J
J
J
N

Ärendet
Reseriktlinjen ska skapa möjlighet att minska regionens resande och vara ett
styrinstrument för en mer kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande. Den ska skapa förutsättningar för en hållbar, trygg och säker arbetsmiljö samt inkludera både medarbetare, uppdragstagare och förtroendevalda.
Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-05-08 § 131
Riktlinje för resande i tjänsten
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§ 69

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
Dnr 1283-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna riktlinje mot mutor, korruption och
jäv.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har under förra året antagit en policy mot mutor och korruption och i samband med detta uppdragit åt regionstyrelsen att utarbeta en
riktlinje på området. Riktlinjen innehåller en översiktlig genomgång av korruption, mutbrott och andra oegentligheter, några exempel för att illustrera
gränsdragningar, en ansvarsfördelning mellan regionledning och medarbetare/förtroendevalda samt instruktioner om hur medarbetare och förtroendevalda ska gå till väga om de vill rapportera oegentligheter.
Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 153 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna riktlinje mot mutor, korruption och jäv.

Ärendets behandling under sammanträdet
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

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

Ärendet
Regionfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 21-22 november 2018 en
policy mot mutor och korruption. I policyn klargörs regionens inställning om
nolltolerans mot korruption. I samband med fullmäktiges beslut uppdrog de
också åt regionstyrelsen att i en riktlinje konkretisera fullmäktiges policy.
Riktlinjens stomme bygger på Sveriges kommuner och landstings vägledning Om mutor och jäv. Vägledningen har utgjort grunden för större delen
av den svenska offentliga sektorns styrdokument om korruption.
Riktlinjen syftar ytterst till att upprätthålla länets medborgares förtroende för
Region Norrbotten och dess olika verksamheter. För att bekämpa korruption
och andra oegentligheter i en organisation behöver frågorna hållas levande,
styrdokument behöver ses över regelbundet och såväl nya som erfarna medarbetare inom regionen behöver återkommande informeras om styrdokumentens innehåll samt genomföra övningar.
Utöver den grundläggande genomgången av mutor, korruption, jäv och
andra oegentligheter innehåller riktlinjen även ett avsnitt om regionens arbete mot korruption och andra oegentligheter. Där görs en uppdelning av
ansvar mellan regionledning och regionens medarbetare respektive förtroendevalda. Där finns även enkla instruktioner om vad medarbetare och förtroendevalda bör göra om de observerar eller med fog misstänker att oegentligheter äger rum inom Region Norrbottens verksamheter.
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Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 153
Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
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§ 70

Säkerhetspolicy
Dnr 1656-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att anta Säkerhetspolicy Region Norrbotten.
Protokollsanteckning

Från Kristina Nilsson (V): ”Tack för policyn. Det är mycket viktigt med en
säkerhetspolicy och än lika viktigt att den är ett levande dokument. Att den
innehåller minst en aktivitet som kan kontrolleras, utförd eller ej utförd,
varje år. Den absolut första aktiviteten ska i detta dokument vara regionkrisledningsnämndens årliga övning som någon gång kan ske enbart i nämnden
och de andra gångerna tillsammans med olika aktörer. Dessa kan till exempel vara MSB, kommuner, andra regioners krisledningar och egna verksamheter, olika från gång till annan. Detta för att säkerställa att regionens övergripande krisledning har övad beredskap att leda under akut situation. Övning ger färdighet!”

Sammanfattning
Denna policy gäller för hela Region Norrbotten och dess bolag samt för alla
verksamheter som bedrivs i egen regi eller på uppdrag av regionen.
Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 154 föreslagit fullmäktige besluta att anta
Säkerhetspolicy Region Norrbotten.

Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (SJVP), Glenn Berggård (V) och Lars-Åke Vikström
(SD) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

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

Ärendet
Region Norrbotten ska tillhandahålla en trygg och säker miljö för patienter,
medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare, studerande och besökare.
Regionens alla verksamheter och funktioner ska upprätthållas oavsett oönskade händelser, störningar eller omständigheter i samhället.
Det förebyggande arbetet är avgörande och en kritisk framgångsfaktor för ett
kostnadseffektivt sätt reducera risker och konsekvenser av oönskade händelser.
Regionen ska bedriva systematiskt säkerhetsarbete i syfte att säkerställa integritet, säkerhet och trygghet för patienter, anställda, förtroendevalda och
alla övriga som berörs av regionens olika verksamheter. Det strategiska säkerhetsarbetet ska bedrivas inom ramen för säkerhetspolicyn samt enligt
tillhörande riktlinje för säkerhet.
Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 154
Säkerhetspolicy
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§ 71

Motion 2-2019 om blodgivning
Dnr 667-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Reservation

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen anser det angeläget att blodgivningsverksamheten i länet
stärks och ett flertal åtgärder är därför under utredning eller införande. Det
avser bland annat utredningar om införande av en blodgivningscentral på
Sunderby sjukhus och en mobil enhet för blodgivning i länet. En utökning av
öppettiderna och antalet hälsocentraler med blodgivning är önskvärt men
beroende av rådande bemanningsläge.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder
möjligheten att införa en blodgivningscentral på Sunderby sjukhus samt att
öppettiderna på befintliga blodcentraler utökas. Vidare föreslås att regionen
utreder om fler hälsocentraler kan agera blodgivningscentral samt om en så
kallad blodbuss eller trailer kan användas för att täcka fler orter i länet.
Regionstyrelsen har 2019-05-08 § 133 föreslagit fullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) och Per Göransson (SD) föreslår bifalla motionen.
Kenneth Backgård (SJVP) och Linda Frohm (M) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Marianne Sandströms förslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.

Ärendet
Regionen har en pågående översyn av blodgivningsverksamheten i länet.
Översynen berör följande områden; inrättande av en blodgivningscentral på
Sunderby sjukhus; möjligheten att utöka öppettiderna vid regionens blodgivningscentraler; införande av webbtidbokning; inrättande av en permanent
blodgivningscentral i Boden samt utredning av förutsättningarna för en mobil enhet för blodgivning. Under hösten 2018 har en centralisering av komponentberedningen (separering och beredning av blod) till Sunderby sjukhus
inletts vilket förväntas frigöra resurser för blodgivningsenheterna i länet och
öka möjligheten att ta emot blod. De kommuner som inte har någon blodgivningsverksamhet motsvarar en befolkning på cirka 38 000 personer eller 15
procent av befolkningen. Följande tabell ger en översikt av blodgivningsverksamheten i regionen.
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Blodgivningsverksamhet i Region Norrbotten
Kommun
Norrbotten

Befolkning

Blodgivningsverksamhet
placerad vid:

Öppettider

Luleå/
centrum

77 832

Stadsvikens hälsocentral

4 dgr/vecka

Luleå/
Sunderbyn

Under utredning

Piteå

42 116

Piteå Älvdalssjukhus, laboratoriemedicin

4 dgr/vecka

Boden

28 064

Tillfälligt placerad på Garnis

1 dgr/vecka

Kiruna

22 992

Kiruna sjukhus, laboratoriemedicin

2 dgr/vecka

Gällivare

17 630

Gällivare sjukhus

2 dgr/vecka

Kalix

16 058

Kalix sjukhus

2 dgr/vecka

Haparanda

9 785

-

Älvsbyn

8 140

Hälsocentralen

Arvidsjaur

6 334

-

Pajala

6 039

-

Jokkmokk

5 001

-

Övertorneå

4 410

-

Överkalix

3 302

-

Arjeplog

2 794

-

=

250 497

Ca 6 ggr/år

Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-05-08 § 133
Motion 2-2019 om blodgivning
Notering: Anders Josefsson (M) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Daniel Bergman (M).
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§ 72

Årsredovisning och revisionsberättelse
2018, Norrlandstingens regionförbund
Dnr 1469-2019

Regionfullmäktiges beslut
1. Regionfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2018. Granskningen visar att
direktionen i allt väsentligt utövat en tillfredsställande styrning och kontroll
samt att verksamheten är genomförd i enlighet med förbundsordningen och
uppdrag i verksamhetsplanen. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets
årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 160 föreslagit fullmäktige bevilja förbundsdirektionen i Norra Sjukvårdsregionförbundet ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar, samt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv och deltar inte i
ärendets behandling. Glenn Berggård ersätts av Conny Sundqvist (V) under
ärendets behandling.
Beslutsgång

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

Ärendet
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionförbund, är ett samverkansorgan för de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundet leds av en förbundsdirektion och har
till uppgift att tillvarata och utveckla regionernas gemensamma intressen
inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. Regionförbundet har
även befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt Cancercentrum (RCC Norr). För revision av förbundet
finns fyra revisorer, en från varje region. Regionfullmäktige i respektive
region beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen utifrån förbundets
årsredovisning och revisorernas granskning.
För år 2018 redovisar förbundet ett positivt resultat på 190 tkr vilket innebär
att 2017 års negativa resultat om 33 tkr är återställt. Förbundet har under
2018 bland annat beslutat om förslag till reviderad förbundsordning, förlängt
samarbetsavtal med Uppsala akademiska sjukhus, förslag till nytt avtal med
Karolinska universitetssjukhuset samt fortsatt uppbyggnad av den regionala
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strukturen för kunskapsstyrning. Under 2018 tillsattes även en ny förbundsdirektör.
Revisorernas granskning av förbundets verksamhet år 2018 har inte gett
anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker därför att regionförbundets
årsredovisning 2018 godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 160
Revisionsberättelse 2018
Granskning av delårsrapport augusti 2018
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport augusti 2018
Granskning avseende räkenskapsåret 2018
Grundläggande granskning 2018
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§ 73

Årsredovisning och revisionsberättelse
2018 – Samordningsförbundet Activus
Dnr 1925-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Activus samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Activus har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och
årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 161 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Activus samt att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv och deltar inte i
ärendets behandling. Glenn Berggård ersätts av Conny Sundqvist (V) under
ärendets behandling.
Beslutsgång

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

Ärendet
Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Piteå kommun. Samverkande parter är Piteå kommun,
Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av Piteå
kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbundets uppgift
är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 18-65 år med komplexa behov
som kräver samverkan mellan myndigheter.
Av revisionsberättelsen framkommer att resultatet enligt årsredovisningen
till övervägande del är förenligt med god ekonomisk hushållning och upprättat enligt god redovisningssed. Dock noteras att mål för insatser inte nås och
revisorerna rekommenderar därför förbundsstyrelsen att vidta åtgärder för att
förbättra måluppfyllelsen under 2019 samt vidareutveckla årsredovisningen
med avseende på utvärdering av måluppfyllelse.
Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 161
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
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§ 74

Årsredovisning och revisionsberättelse
2018 – Samordningsförbundet
Consensus
Dnr 1907-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Consensus samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Consensus har upprättat årsredovisning för 2018.
Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning
och årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 162 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Consensus samt att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V) och Helena Öhlund (S) anmäler jäv
och deltar inte i ärendets behandling. Glenn Berggård (V) ersätts av Conny
Sundqvist (V) under ärendets behandling. Maria Sjöberg (S) utses att justera
paragrafen.

Ärendet
Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns
kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av
Älvsbyns kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen
blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 16-45 år med komplexa behov som kräver samverkan mellan myndigheter. Unga är särskilt
prioriterade.
Av revisionsberättelsen framkommer att resultatet enligt årsredovisningen
till övervägande del är förenligt med god ekonomisk hushållning och upprättat enligt god redovisningssed. Efter genomförd granskning lämnas inga
särskilda rekommendationer.
Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 162
Revisionsgranskning 2018
Årsredovisning 2018
Revisionsrapport 2018
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§ 75

Årsredovisning och revisionsberättelse
2018 – Samordningsförbundet Pyramis
Dnr 1926-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Pyramis samt att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Pyramis har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundets revisorer tillstyrker efter granskning av styrelsens förvaltning och
årsredovisning att samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 163 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet Pyramis samt att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V) och Erika Sjöö (SJVP) anmäler jäv
och deltar inte i ärendets behandling. Conny Sundquist (V) ersätter Glenn
Berggård och Ann-Sofie Henriksson (SJVP) ersätter Erika Sjöö under ärendets behandling.
Beslutsgång

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

Ärendet
Samordningsförbundet Pyramis bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Luleå kommun. Samverkande parter är Luleå kommun,
Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och resterande del av Luleå
kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbundets uppgift
är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 18-65 år med komplexa behov
som kräver samverkan mellan myndigheter.
Av revisionsberättelsen framkommer att årsredovisningen är upprättad enligt
god redovisningssed och att resultatet är förenligt med uppställda mål för
ekonomi. Utfallet för verksamhetens övriga mål uppfylls endast delvis eller
har ej utvärderats i årsredovisningen. Revisorerna rekommenderar därför att
samordningsförbundets styrelse vidtar åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen 2019 samt vidareutvecklar årsredovisningen med avseende på utvärdering av följsamhet till förbundets ändamål.

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 163
Revisionsgranskning 2018
Årsredovisning 2018
Revisionsrapport 2018
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§ 76

Reviderade bolagshandlingar för
Norrbotniabanan AB
Dnr 1811-2019

Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1 Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.
2 Godkänna reviderat ägardirektiv för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.
3 Godkänna reviderat aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.

Sammanfattning
Med anledning av att regionförbundet Region Västerbotten avvecklats och
verksamheten överförts till landstinget 1 januari 2019 behöver bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för det delägda bolaget Norrbotniabanan AB justeras gällande nödvändig formalia för att bolaget ska kunna övertas av den nya organisationen.
För att dokumenten ska bli bindande för parterna behöver Region Norrbotten, liksom övriga delägare, fatta beslut om att godkänna reviderade bolagsdokument för Norrbotniabanan AB.
Regionstyrelsen har 2019-06-04 § 168 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna reviderad bolagsordning, reviderat ägardirektiv samt reviderat aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB.

Ärendet
Bakgrund

Region Norrbotten är en av delägarna av Norrbotniabanan AB tillsammans
med Region Västerbotten samt ett antal kommuner och näringsliv.
Från 1 januari 2019 har landstinget Region Västerbotten det regionala utvecklingsansvaret i och med att regionförbundet Region Västerbotten avvecklades. Regionförbundets ägande i samtliga bolag och regionförbundets
aktier överlåts därmed till landstinget Region Västerbotten.
Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den nya organisationen. Det handlar om ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.
Bilagor

Regionstyrelsens protokoll 2019-06-04 § 168
Reviderad bolagsordning
Reviderat ägardirektiv
Reviderat aktieägaravtal
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§ 77

Avsägelser av uppdrag
 Nina Huotari (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Länsstyrelsen har meddelat att Birgitta Gidblom (S) utses till ny ersättare.
 Elisabet Nilsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Länsstyrelsen har meddelat att Ilkka Isaksson (SD) utses till
ny ersättare.

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

§ 78

Övriga val
Regionfullmäktiges beslut
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valutskottets förslag.

Ärendet
Valutskottets förslag
Nedan angivna personer utses till respektive uppdrag:
Valet avser

TjänstgöringsPeriod
2019-06-19 – 202212-31

Förslag

Ledamot i Rennäringsdelegationen

2019-06-19 – 202212-31

Ledamot
Anita Sköld (M)
Laaksogården
980 61 Tärendö

Ledamot i Rennäringsdelegationen

2019-06-19 – 202212-31

Ledamot
Anita Gustavsson (S)
Småskärsuddsvägen 133
944 91 Hortlax

Ersättare i Rennäringsdelegationen

2019-06-19 – 202212-31

Ersättare
Doris Messner (SJVP)
Tågmästaregatan 10
981 34 Kiruna

Ersättare i Rennäringsdelegationen

2019-06-19 – 202212-31

Ersättare
Sven Holmqvist (S)
Porsi 167
960 30 Voullerim

Ersättare i Rennäringsdelegationen

2019-06-19 – 202212-31

Ersättare
Kristina Nilsson (V)
Ringelvägen 36 B
933 31 Arvidsjaur

Ersättare i Regionala utvecklingsnämnden
Efter Gustaf Rutström (V)

2019-06-19 – 202212-31

Ersättare
Anna Kumpula Kostet (V)
Kaalamakoski 16
984 99 Pajala

Ledamot i Regionala kollektivtrafikmyndigheten

2019-06-19 – 202212-31

Ledamot
Anna-Carin Aaro (S)
Norra Skogsgatan 7
961 67 Boden

Ledamot i Rennäringsdelegationen

Ledamot
Nils-Olov Lindfors (C)
G:a Bodenvägen 180
954 33 Gammelstad
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Ersättare i Regionala kollektivtrafikmyndigheten

2019-06-19 – 202212-31

Ersättare
Birgitta Siljelöf (S)
Föreningsgatan 34
962 33 Jokkmokk
Nämndeman
Adrian Mirell (SJVP)
Solskensvägen 46
961 51 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Alice Videkull (SJVP)
Box 141
980 62 Junosuando

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Anders Bohm (SJVP)
Västra Varvsgatan 5
972 36 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Bengt-Åke Strand (SJVP)
Torgvägen 8
952 43 Töre

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
David Rolén (SJVP)
Trollsländevägen 32
961 68 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Edwin Mirell (SJVP)
Parkgatan 8
961 36 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Erika Sjöö (SJVP)
Instrumentvägen 39
961 46 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ewa Åström (SJVP)
Fältvägen 2
945 33 Rosvik

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Fred Nyström (SJVP)
Bergnäsvägen 12
972 53 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Gert Hejdenberg (SJVP)
Kyrkogatan 14 A
981 38 Kiruna
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Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Jenny Fahlman (SJVP)
Kristallvägen 30 A
961 46 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Jessica Pettersson (SJVP)
Trollsländevägen 32
961 68 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Jörgen Afvander (SJVP)
Lönngatan 12
942 32 Älvsbyn

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Karin Vikström Eklund
(SJVP)
Flöjtvägen 12
961 46 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Kjell Åström (SJVP)
Rubinvägen 5
961 46 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Madeleine Morin (SJVP)
Mandolinvägen 10
961 46 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Malin Markström (SJVP)
Krangatan 33
941 48 Piteå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Mattias Hansson (SJVP)
Abramsvägen 28
961 96 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Niclas Sjöö (SJVP)
Instrumentvägen 39
961 46 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Robert Edin (SJVP)
Västra Parkgatan 7
972 41 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Roland Dahlqvist (SJVP)
Lilla Nygatan 3 C
961 31 Boden
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Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sandra Pettersson (SJVP)
Övre Brännmarksvägen 3
942 95 Vidsel

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sara Bjerregaard (SJVP)
Svedjevägen 33
961 43 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Staffan Eriksson (SJVP)
Rödhakegränd 8
974 54 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sören Sidér (SJVP)
Lärkvägen 39
981 37 Kiruna

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Terese Falk Carolin (SJVP)
Saxvägen 5
961 42 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Timothy Sjöö (SJVP)
Instrumentvägen 39
961 46 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Tommy Pettersson (SJVP)
Grönlandsvägen 20
961 46 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ulf Helin (SJVP)
Spettvägen 5
961 42 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Vanessa Franzén Lennestål
(SJVP)
Bondevägen 57 B
961 39 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
William Torikka (SJVP)
Bredviksvägen 31
974 41 Luleå
Nämndeman
Yvonne Kangas (SJVP)
Ringvägen 13
957 23 Juoksengi
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Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Andreas Wallgren (SJVP)
Sandviksgatan 72 B
972 32 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Anna-Maria Nordgren (SJVP)
Unbyn 9
961 93 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Bernt Nordgren (SJVP)
Hedebergavägen 29
982 35 Gällivare

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Lena Angeria Johansson
(SJVP)
Mjölners Gränd 5
961 32 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Lena Nordgren (SJVP)
Hedebergavägen 29
982 35 Gällivare

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Lina Sundqvist (SJVP)
Landstingsvägen 1
961 76 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Mats Franzén (SJVP)
Lökvägen 11
961 47 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Mikael Sundström (SJVP)
Ugglegatan 4 A
961 73 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Per Eriksson (SJVP)
Minkvägen 10
981 37 Kiruna

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Siv Maaherra (SJVP)
Korva 104
957 92 Övertorneå
Nämndeman
Sofie Andersson (SJVP)
Ringvägen 13
957 23 Juoksengi

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Stig Nordqvist (SJVP)
Andra Sidan 530
982 39 Gällivare

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sture Torikka (SJVP)
Bredviksvägen 31
974 41 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Åsa Hansson (SJVP)
Idrottsvägen 13
953 94 Seskarö

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Göran Hedmark (M)
Rödklöverstigen 36
954 35 Gammelstad

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Viktor Hedqvist (M)
Kungsgatan 15 B
972 34 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Monika Nordvall-Hedström
(M)
Småstugevägen 20
982 38 Gällivare

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Marina Eriksson (M)
Gullrisvägen 15
982 35 Gällivare

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Anita Sköld (M)
Kyrkbacken 19
980 61 Tärendö

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Bo-Lennart Uusitalo (M)
Kyrkbacken 3
982 60 Porjus

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sara Cave (M)
Månsbyn 342
952 91 Kalix

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Petra Sandberg (M)
Mellanparksgatan 11 A
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952 33 Kalix
Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Linda Isaksson (M)
Åkerby 54
981 95 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Gunilla Lantz (M)
Lundagårdsgatan 13
961 36 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Christine Madsen-Andersson
(M)
Appelkvistvägen 40
982 35 Gällivare

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Lars-Gunnar Lundström (C)
Södra Kyrkholmen 85
953 93 Karangi

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ann-Sofie Isaksson (C)
Sågfors 30
942 92 Älvsbyn

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Thomas Lindbäck (C)
Storsien 378
952 93 Kalix

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Laila L Sundström (C)
Kurrokvejk 6
938 94 Arjeplog

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Victoria Kärrman (C)
Vistbacka 33
942 91 Vistträsk

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Bjarne Hald (C)
Byggyrkesgatan 21
933 34 Arvidsjaur

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Anneli Ahlbäck (S)
Måttsundsvägen 775
975 95 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Jenny Ahlman (S)
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Västra Solgatan 21 B
972 53 Luleå
Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Reinhold Andefors (S)
Påläng-Björnholmen 266
952 04 Påläng

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Robert Andersson (S)
Kommendörsgatan 21
961 31 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Mikael Bergström (S)
Villavägen 7
957 32 Övertorneå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Margareta Bladfors Eriksson(S)
Sandviksgatan 59
972 33 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Stefan Brandlöv (S)
Strandvägen 14
980 60 Korpilombolo

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Tord Drugge (S)
Alvägen 16
973 32 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Stefan Engström (S)
Vistbacka 16
942 91 Vistträsk

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sanna Eriksson (S)
Murargatan 15 B
941 63 Piteå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Agneta Franzén (S)
Lövvägen 3
953 95 Nikkala

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Jeanette Hademalm Berg (S)
Falkvägen 22
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956 32 Överkalix
Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Maj-Britt Harila (S)
Leipijärvi 213
953 91 Haparanda

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ingegerd Hegelöv (S)
Revisorvägen 26
961 40 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Birgitta Heldeskog (S)
Lasarettsgatan 25 A
982 32 Gällivare

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Magnus Hilmér (S)
Deltavägen 31
981 45 Kiruna

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sivert Holmberg (S)
Vassenvägen 11
952 62 Kalix

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Lars-Olov Granström (S)
Jarregatan 6
962 33 Jokkmokk

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sverker Hortlund (S)
Södra Kungsgatan 38
972 35 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Bengt Olov Innala (S)
Aluddsvägen 10
953 94 Seskarö

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Sara Johansson (S)
Vältvägen 18
961 42 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Robert Karlsson (S)
Västra Nybyvägen 29
956 92 Överkalix

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Rolf Kjell (S)
Södra Kungsgatan 2
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972 35 Luleå
Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Majken Klippmark (S)
Bastugatan 10
980 10 Vittangi

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Bengt Larsson (S)
Rönnvägen 23
957 32 Övertorneå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Anita Lindgren (S)
Innergatan 30
942 34 Älvsbyn

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Dan Nilsson (S)
Museigatan 13
941 33 Piteå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Peter Nordmark (S)
Ronningsvägen 15
961 49 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Britt-Inger Nordström (S)
Centralgatan 8 E
952 33 Kalix

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Eva Näslund (S)
Vaikijaurvägen 5
962 32 Jokkmokk

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Maj-Lis Torneus (S)
Brytaregatan 1 B
981 34 Kiruna

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Mats Rantapää (S)
Kuskvägen 34
982 38 Gällivare

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Karin Svarvare (S)
Erkheikki 14
984 91 Pajala

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Agnes Szögi (S)
Andgatan 8
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941 64 Piteå
Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ann-Katrine Sämfors (S)
Kyrkbrogatan 5
941 31 Piteå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Marianne Viita (S)
Blomgatan 1
973 31 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Peter Åkerblom (S)
Armasjärvi 112
957 91 Övertorneå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Mats Åman (S)
Avaviken 6
933 99 Arvidsjaur

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Elin Ögren (S)
Notvägen 15
938 31 Arjeplog

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Elisabeth Bramfeldt (V)
Drottninggatan 36 C
938 31 Arjeplog

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Folke Sundberg (V)
Rökvägen 31
973 42 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Mikaela Peltz (V)
Kullegatan 122
983 41 Koskullskulle

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Maria Strömbäck (V)
Kungsgatan 36
961 64 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Inger Boström (V)
Hermelinsgatan 31
972 41 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Monica Perdahl Täikkö (V)
Vuono Vikvägen 30

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

953 92 Haparanda
Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Berit Bergstedt (V)
Nygatan 77 C
941 64 Piteå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Maria Platni (V)
Vinkelgatan 10
941 42 Piteå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Pirkko Häikkilä (V)
Kaunisvaara 66
984 91 Pajala

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ann-Sofi Levander (V)
Elektrikerstigen 28
933 34 Arvidsjaur

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Bertil Sandström (SD)
Norra Parkgatan 8
952 34 Kalix

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ilkka Isaksson (SD)
Hagelvägen 45
976 32 Luleå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Stefan Dahlén (SD)
Tallhedsvägen 16
955 32 Råneå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Susanne Ström (SD)
Strandplan 1 A
961 34 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Arne Gustafsson (SD)
Åkargränd 2
961 35 Boden

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ulf Lindeberg (SD)
Prästgårdsgatan 62 A
941 37 Piteå

Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Madeleine Vestling (SD)
Dalvägen 14
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981 43 Kiruna
Nämndeman Förvaltningsrätten i
Luleå

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Susanne Jokinen (SD)
Dübengatan 37
981 40 Kiruna

Nämndeman Kammarrätten i
Sundsvall

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Dan Ankarholm (SJVP)
Sundsvägen 111
955 31 Råneå

Nämndeman Kammarrätten i
Sundsvall

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ole Lampinen (SJVP)
Svanstein 9
957 94 Övertorneå

Nämndeman Kammarrätten i
Sundsvall

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Christer Bergdahl (SJVP)
Garagevägen 1
961 68 Boden

Nämndeman Kammarrätten i
Sundsvall

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ulrika Lundmark (SJVP)
Ringvägen 5 C
961 35 Boden

Nämndeman Kammarrätten i
Sundsvall

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Gunilla Wallstén (M)
Hamngatan 57
941 61 Piteå

Nämndeman Kammarrätten i
Sundsvall

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Marléne Haara (S)
Murargränd 5
953 34 Haparanda

Nämndeman Kammarrätten i
Sundsvall

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Jenny Savela (S)
Torggatan 5
941 53 Piteå

Nämndeman Kammarrätten i
Sundsvall

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Daniel Smirat (S)
Kårhusgränd 5
977 54 Luleå

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Christer Bergdahl (SJVP)
Garagevägen 1
961 68 Boden
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Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Dan Ankarholm (SJVP)
Sundsvägen 111
955 31 Råneå

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Niclas Sjöö (SJVP)
Instrumentvägen 39
961 46 Boden

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Stig Nordqvist (SJVP)
Andra Sidan 530
982 39 Gällivare

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ulf Helin (SJVP)
Spettvägen 5
961 42 Boden

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Ellinor Sandlund (M)
Trombongatan 6
942 33 Öjebyn

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Fredrik Lundström (M)
Innerbyvägen 15
975 61 Luleå

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Lill-Marie Lundström (C)
Södra Bredåker 24
961 95 Boden

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Christer Carlsson (S)
Officersgatan 1
981 38 Kiruna

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Lena Israelsson (S)
Fiskargatan 22
983 41 Koskullskulle

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Lars Lassinantti (S)
Riksdalervägen 10
974 51 Luleå

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Roland Olofsson (S)
Hamngatan 59 B
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941 62 Piteå
Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Carina Tomberg (S)
Kangis 31
956 91 Överkalix

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Eilert Tallenhed (V)
Munkebergsgatan 14
973 41 Luleå

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Berit Berglund (V)
Jävrevägen 150
944 94 Jävrebyn

Nämndeman Hovrätten för Övre
Norrland

2020-01-01 – 202312-31

Nämndeman
Christer Fjellström (SD)
Margaretagatan 12 A
961 35 Boden

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Ann-Christin Åström (SJVP)
Ängsvägen 17
945 33 Rosvik

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Bror Henricsson (SJVP)
Aftonstigen 11
983 34 Malmberget

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Gert Hejdenberg (SJVP)
Kyrkogatan 14 A
981 38 Kiruna

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Andreas Wallgren (SJVP)
Sandviksgatan 72 B
972 32 Luleå

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Lina Sundqvist (SJVP)
Landstingsvägen 1
961 76 Boden

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Robert Edin (SJVP)
Västra Parkgatan 7
972 41 Luleå

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Daniel Bergman (M)
Tranbärsstigen 6
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941 41 Piteå
Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Majvor Sjölund (C)
Björkhedsvägen 89
942 03 Koler

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Henry Barsk (S)
Åkerbärsvägen 5
957 32 Övertorneå

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Lena Edenbrink (S)
Lövgatan 4
973 31 Luleå

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Maj-Lis Gustavsson (S)
Dalavägen 1
950 53 Karlsborgsverken

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Sten Karppinen (S)
Ängsvägen 28
981 38 Kiruna

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Roger Larsson (S)
Safirvägen 3
961 46 Boden

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Ingela Snygg (S)
Norra Sunderbyvägen 635
961 93 Boden

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Christer Stenberg (V)
Sjöfartsgatan 71
974 37 Luleå

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 1

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Lars-Åke Vikström (SD)
Brännagatan 21
961 31 Boden

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Sara Bjerregaard (SJVP)
Svedjevägen 33
961 43 Boden
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Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Yvonne Kangas (SJVP)
Ringvägen 13
957 23 Juoksengi

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
William Torikka (SJVP)
Bredviksvägen 31
974 41 Luleå

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Leif Andersson (C)
Högheden 2
930 81 Glommersträsk

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Irma Spårman (M)
Hantverkargatan 4
952 34 Kalix

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Peder Granström (S)
Laxstigen 27
941 51 Piteå

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Mikael Hällström (S)
Professorsvägen 40 D
977 51 Luleå

Juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2

2020-01-01 – 202312-31

Juryman
Birgit Jonsson (S)
Trollstigen 25
972 51 Luleå
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§ 79

Interpellations- och frågesvar
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 3-2019 om hälsosamtal
(Elisabeth Bramfeldt, V)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 4-2019 om Kiruna nya
sjukhus (Anders Öberg, S och Johannes Sundelin, S)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 5-2019 om regionstyrelsens ordförandes utökade internationella uppdrag (Elisabeth Lindberg,
S)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 6-2019 om handlingar
på papper (Kristina Nilsson, V)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 10-2019 om förnyat
anställningsavtal med regiondirektör (Marianne Sandström, SD)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 11-2019 om ambulansflygets möjlighet att nyttja Kiruna flygplats under sommaren 2019 (Glenn
Berggård, V)
 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar interpellation 12-2019 om avskaffandet
av fleråriga beslut om föreningsstöd till mindre föreningar (Glenn Berggård, V)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 13-2019 om blanketter
för hälso- och sjukvård på minoritetsspråken (Bengt Westman, S)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 14-2019 om ambulansflyg i Kiruna under sommaren 2019 (Jan Sydberg, S)
 Tomas Vedestig (SJVP) besvarar interpellation 15-2019 om kulturbidrag
(Johannes Sundelin, S)
 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar interpellation 16-2019 om nedläggning
av Bussgods AB (Glenn Berggård, V)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 17-2019 om ökad förekomst av självmord (Glenn Berggård, V)
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar fråga 4-2019 om ersättning till Region Norrbottens hälsocentraler (Anders Öberg, S)
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§ 80

Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 15:58.
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Interpellation 3-2019 om hälsosamtal (Elisabeth
Bramfeldt, V)
Dnr 1405-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Att arbeta förebyggande mot ohälsa är en stor utmaning för Region Norrbotten. Det finns redan beslut om genomförande av hälsosamtal vid Norrbottens
hälsocentraler. Dessa samtal genomförs i varierande omfattning i våra kommuner.
Vilket eller vilka politiska beslut anser du är nödvändiga för att bättre nå den
utpekade målgruppen?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
Det är glädjande att Ni i Vänsterpartiet är engagerade i denna för regionen
viktiga uppgift. En minskning av ohälsosamma levnadsvanor (alkohol, rökning, fysisk inaktivitet, matvanor) med en procent beräknas för regionens
hälso- och sjukvård innebära minskade kostnader på mer än 6 mnkr efter
fem år.
En utgångspunkt för Norrbottens hälsosamtal är att alla i målgruppen ska få
en inbjudan. Här krävs som miniminivå att i beställningen av primärvård
avkräva att alla i målgruppen ska få en inbjudan, det vill säga erbjudas
hälsosamtal. Från och med i år följer Regionen antalet inbjudna per hälsocentral och åldersgrupp.
Ambitionsnivån är i år att 25 procent i åldersgrupperna ska ha fått ett
hälsosamtal. Målet år att det successivt ska öka, och att minst 50 % ska ha
fått ett hälsosamtal år 2021.
Vi kommer att se över beställningen och se hur den kan förbättras,
exempelvis kan det inbegripa bättre incitament för måluppfyllelse, men
också med sanktioner där målen inte nås.
Politiska beslut som sänker trösklarna för att delta, för de grupper som kan
behöva det mest, är viktiga. Det är sannolikt att fler kommer ur utsatta
grupper om hälsosamtalet återgår till att vara kostnadsfritt. Även utveckling
av nya digitala lösningar kan bidra till ökat deltagande för vissa grupper.
Utifrån strategin framtidens hälsa och vård 2035 och folkhälsostrategin tar vi
steg för att utveckla nya tjänster. I linje med den utvecklingen behöver också
andra digitala utvecklingsarbeten, med exempelvis digital hälsocentral, omfatta ett starkt främjande och förebyggande perspektiv.
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Interpellation 4-2019 om Kiruna nya sjukhus
(Anders Öberg, S och Johannes Sundelin, S)
Dnr 1456-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Under mars månad har man i ett flertal artiklar kunnat läsa om Kiruna sjukhus. I två artiklar från NSD 2019-03-28 samt 2019-03-29 gör sjukvårdspartiets ordförande i Kiruna Sten Nylén flera uttalanden. Bland annat säger Nylén ”Jag väntar hellre fem till tio år än att vi får en tummetott i slutändan”
vidare säger Nylén att verksamheter så som akutkirurgi, BB och specialistsjukvård ska finnas på det nya sjukhuset eftersom det är det som utlovats av
sjukvårdspartiet och anledningen till att partiet fått 70 procent av rösterna i
Kiruna.
I en annan NSD artikel 2019-04-08 uttalar sig Kirunas Kommunalråd Gunnar Selberg (Kiruna Centern) om att Kiruna nya sjukhus ska bli Malmfältens
sjukhus och att sjukhuset ska få fler specialiseringar och BB samt kirurgi ska
öppna igen. Artikeln beskrev också hur Selberg och den styrande majoriteten
i Kiruna där också sjukvårdspartiet ingår på kommunfullmäktige påpekades
att eftersom samma partier styr i regionledningen som i Kiruna så är dörren
öppen till regionen.
Dessa utspel i kombination med att den styrande majoriteten på regionstyrelsens möte 2019-04-03 plockade bort ärendet där avsiktsförklaring mellan
LKAB och Region Norrbotten om det nya sjukhuset i Kiruna skulle hanteras
skapar många frågetecken över regionledningens planer. Invånarna i Norrbotten har rätt att veta hur den nya regionledningens planer ser ut för hälsooch sjukvården i Malmfälten.
Vi ställer därför följande frågor:
Avser regionstyrelsens ordförande och den styrande majoriteten i regionen
att infria sjukvårdspartiets löften till Kirunas invånare att som Sten Nylén
beskriver i de ovan nämnda NSD-artiklarna starta akutkirurgi, mer specialistsjukvård och BB på Kiruna Sjukhus, och när kan de vara aktuellt?
Om svaret på föregående fråga är ja så undrar vi hur regionledningen avser
att finansiera driften av den ökade verksamheten i ett läge där vi redan nu vet
att regionen de kommande år måste spara över 200 miljoner kr? I detta läge
uppstår också frågan hur regionen ska klara kompetensförsörjningen för den
utökade verksamheten?
Planerar regionledningen att flytta eller ta bort verksamhet från Gällivare
sjukhus och flytta dessa till ett Kiruna sjukhus och när kan det i så fall vara
aktuellt?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
Regionens planer för Kiruna nya sjukhus är under beredning och något färdigt förslag i den form som frågeställarna efterfrågar finns i nuläget inte. När
det gäller avsiktsförklaringen med LKAB har regionen sett behov av att tydliggöra vissa delar av innehållet innan beslut fattas i regionstyrelsen. Därav
återtogs ärendet vid föregående regionstyrelse. Regionen har för avsikt att
fortsätta förhandlingarna med LKAB. Låt mig även understryka att utform-
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ningen av Kiruna nya sjukhus är en fråga som bereds och beslutas av Region
Norrbotten och inte av något annat organ.
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Interpellation 5-2019 om regionstyrelsens
ordförandes utökade internationella uppdrag
(Elisabeth Lindberg, S)
Dnr 1457-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård med anledning av utökat engagemang och nytt internationellt uppdrag för att representera Region Norrbotten:
 På vilket sätt kommer det nya ordförandeuppdraget i AER:s kommitté
som har ansvar för frågor som handlar om Ekonomi och regional utveckling att gynna Norrbotten och hur kan deltagandet bidra till region
Norrbottens utveckling. Samt vilka resultat kan Norrbottningarna förväntas se under det kommande året?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
Vad är Assembly of European Regions (AER)?
Assembly of European Regions (AER) är ett av de största samarbetsnätverken i Europa med mer än 200 medlemsregioner från 35 länder. Verksamheten är indelad i kommittéer som är organiserade efter sakområden. Syftet är i
första hand att sprida information och utbyta erfarenheter. Nätverket innebär
också en möjlighet att driva gemensamma intressen gentemot EU.
Frågor
På vilket sätt kommer det nya ordförandeuppdraget i AER:s kommitté
som har ansvar för frågor som handlar om Ekonomi och regional utveckling att gynna Norrbotten och hur kan deltagandet bidra till region
Norrbottens utveckling?
Regionen har varit medlemmar i AER sedan 2004. Vi har upparbetade kontakter och ett stort nätverk inom EU tack vare det. På så sätt kan vi påverka
beslut som förbereds tillsammans med andra regioner i EU. Som ordförande
för en kommitté har jag förutsättningar att påverka agendan och att lyfta
frågor som är viktiga för Norrbotten på ett annat sätt än som kommittéledamot.
Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen ett särskilt ansvar att bevaka
och arbeta för hela Norrbottens förutsättningar. Kommittén hanterar frågor
om ekonomi och regional utveckling. Förutsättningar för små och medelstora företag, innovationer samt klimat och energifrågor diskuteras. Detta är
frågor som vi prioriterar i den regionala utvecklingsstrategin. Här kan vi
lyfta våra specifika förutsättningar och visa på hur Norrbotten bidrar till det
europeiska mervärdet.
Ett enigt regionfullmäktige beslutade 9 oktober 2018 att anta en policy för
påverkansarbete. Motiveringen var att Region Norrbotten genom goda kontakter med omvärlden får möjlighet att påverka vilka beslut som förbereds,
eller borde förberedas, tillsammans med andra aktörer i Norrbotten. Detta för
att uppnå bästa förutsättningar för regionens medborgare, besökare, företag
och organisationer. Beslut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för
Region Norrbotten som territorium och som organisation. Påverkansfrågorna
ska vara strategiskt viktiga för Norrbotten, de ska också vara möjliga att
påverka och att formulera ett tydligt ställningstagande kring.
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Vilka resultat kan Norrbottningarna förväntas se under det kommande
året?
Just nu står EU inför stora utmaningar med en oklar Brexit. Samtidigt pågår
arbetet inför nästa period av sammanhållningspolitiken med start 2021.
Sammanhållningspolitiken är betydelsefull för Norrbotten och norra Sverige
då den sätter ramen för EU-medlen, dvs regionalfonden och socialfonden.
Här har norra Sverige sedan tidigare en särskild bonus för att vi är glesa och
perifera. Det har gett Norrbotten och Västerbotten ca 1 miljard kronor mer i
EU-medel för perioden 2014-2020. Det är en av frågorna som jag kommer
arbeta för.
Även utformningen av de gränsöverskridande Interreg-programmen påverkas av sammanhållningspolitiken. Här vill jag bevaka att de formas för att
skapa möjligheter för Norrbotten.
Jag kommer även lyfta Norrbottens särskilda villkor för smart specialisering
och innovationer så att program och satsningar inte utformas för att enbart
passa befolkningstäta regioner vilket är det vanliga. Sådana satsningar utesluter glesa och perifera områden som kan försvåra till exempel Luleå tekniska universitetet medverkan i EU:s stora forskningsprogram. I egenskap av
min tidigare medverkan i AER kommittén för ekonomi och regional utveckling har jag haft begränsade möjligheter att påverka agendan, något som ett
ordförandeskap för med sig. Jag välkomnar också oppositionens representanters delaktighet i AER arbetet, där vi under åren haft ett gott samarbete.
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Interpellation 6-2019 om handlingar på papper
(Kristina Nilsson, V)
Dnr 1460-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Sedan dryga året publiceras regionens politiska handlingar på mötesportalen
Ciceron. De tjocka kuvertens tid är förbi. Arbetet med att fylla, adressera och
frankera dessa har ersatts med elektroniska rutiner. I fullmäktiges arbetsordning från november 2018 står att läsa att kallelse ska skickas ut till fullmäktigeledamöterna per e-post minst en vecka för sammanträdet (§20). Vilken
form handlingarna ska ha skrivs ej ut under rubrik Handlingar (§§ 26-30).
Att läsa och kommentera de komplexa texter, som politiska handlingar ofta
är, på skärm har dock sina begränsningar för många av oss. Det kan krävas
koncentration som icke går att uppbåda. Eller ge svidande, torra ögon av att
titta på skärmen. Ögon som då inte uppfattar allt som står och/eller gör ont.
Inget av ovanstående är humbug eller teknikfientlighet. Det finns forskning
som stödjer både okoncentrationen och ögonproblemen. Det sistnämnda kan
bland annat bero på Sjögrens syndrom eller KCS (kroniskt torra ögon - keratoconjunctivitis sicca). Och om det först nämnda, svårighet förstå och
minnas komplexa texter på skärm, handlar Erik Wästlunds avhandling från
20071 om: Experimental studies of human-computer interatction: workning
memory and mental workload in complex cognition, Göteborgs universitet.
Att ta del av handlingarna på det sätt som passar den politiskt förtroendevalde är en jämlikhetsfråga. Det är avgörande för att alla vi fritidspolitiker
ska kunna diskutera beslutsalternativ med meningsfränder, företrädare för
andra partier och medborgare, reflektera över och förstå ärenden. Viktigt för
politikens utformning och invånarnas kunskap/intresse.
På samma sätt som fritidspolikern kan ta sig till sammanträdesrummet på
regionens bekostnad, är det av vikt att handlingars form anpassas så individen kan ta till sig, och reflektera, över innehållet.
Regionen Norrbotten hänvisar idag de som behöver handlingarna på papper
att ta kontakt med sin gruppledare för utskrift. Det till skillnad från resorna
till och från sammanträdeslokalerna, dessa är fråga mellan förtroendevald
och resebyrån. Gruppledarna har mycket på sin agenda och utskrift/utskick
av handlingar till gruppmedlemmarnas olika sammanträden borde kunna
organiseras på annat sätt än detta. Ett förslag är att förtroendevald ersätts
med kostnader för bläck/toner och papper till privat skrivare. (Kommunallagen 4 kap, 16 § om att i skälig omfattning få ersättning för andra utgifter,
samt 4 kap, 23§ om förtroendevalda med funktionsnedsättning).
Min fråga till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård är
 om ny rutin till stöd för dem som behöver pappershandlingar kommer
att utarbetas?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
Regionfullmäktige beslutade 2017-04-26 § 37 att införa digitala sammanträden och att erbjuda digitala verktyg till de förtroendevalda som är i behov av
detta.
Enligt kommunallagen ska tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden
på lämpligt sätt lämnas till varje ledamot och ersättare. Lagen ställer inga
krav på att ledamöter och ersättare ska förses med andra handlingar till
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sammanträdena, även om så normalt sker. Föreskrifter om kallelser och distribuering av handlingar finns i respektive nämnds reglementen.
Detta innebär att fullmäktige, styrelsen och andra nämnder själv väljer sätt
att distribuera kallelse och andra handlingar till sammanträdena.
Denna bedömning får stöd av Förvaltningsrätten i Malmö, som i mål 635413 beslutat avslå ett överklagande av en kommuns beslut att endast distribuera kallelser och sammanträdeshandlingar digitalt.
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Interpellation 10-2019 om förnyat anställningsavtal
med regiondirektör (Marianne Sandström, SD)
Dnr 1466-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Glenn Berggård (V) har efter valet hösten 2018 men innan maktskifte i
region Norrbotten, vilket skedde den 1 januari 2019 då ny majoritet tillträdde, förlängt förevarande regiondirektör Veronica Sundströms anställningsavtal och därmed även ändrat förevarande villkor i Veronica Sundströms anställningsavtal.
Därför frågar Sverigedemokraterna Norrbotten:
- Hur har den nya majoriteten, Sjvp, M och C valt att hantera frågan om
Glenn Berggårds förlängning av anställningsavtalet med regiondirektören Veronica Sundström för region Norrbottens räkning?
- Varför väljer majoriteten att tillsätta en tillförordnad regiondirektör
under Veronica Sundströms uppsägningstid och därmed arbetsbefria
Veronica Sundström med full lön?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
Som regionstyrelsens ordförande blev jag och även resten av majoriteten
förvånade över att Glenn Berggård (V) hade tecknat ett nytt an ställningsavtal med regiondirektören enbart en månad innan vårt tillträde.
Enligt regelverket ska ett sådant beslut, som i det här fallet fattades av vice
ordföranden, skyndsamt delges styrelsen och detta har inte skett. Av den
anledningen uppstod frågor om giltighet och därför kontaktades SKL jurister
för konsultation. Konsultationen ledde till att beslutet i sig sannolikt är att
betrakta som en nullitet, men att avtalet med direktören gäller och därför har
vi hanterat det utifrån detta.
Konstruktionen av anställningsavtalet är i sig en vanlig konstruktion för
högsta ansvariga tjänsteperson i både kommuner och regioner, därför har jag
inga övriga synpunkter på avtalets konstruktion.
Då vi i majoriteten fattade beslut om att vi önskar en ny regiondirektör i
ledningen för de utmaningar som vi står inför, är det svårt för nuvarande
regiondirektör att ha legitimitet för att driva de utmanade uppdrag som regionen har och under denna period startar även planering inför kommande år
och då behöver en tillförordnad regiondirektör finnas på plats. Däremot kan
en ny regiondirektör behöva tid för sin introduktion och nuvarande regiondirektör står därför till förfogande under hela uppsägningstiden.
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Interpellation 11-2019 om ambulansflyget
möjlighet att nyttja Kiruna flygplats under
sommaren 2019 (Glenn Berggård, V)
Dnr 2097-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Vi har i media kunnat läsa om Swedavias problem att bemanna Kiruna
flygplats under sommaren 2019 och att det kan innebära inskränkningar
för ambulansflyget att nyttja Kiruna flygplats.
Region Norrbotten betalar betydande belopp till Swedavia just för att möjliggöra dygnet runt användning av ambulansflyg eftersom det är en viktig
trygghetsfaktor för Kirunabornas uppfattning om en säker hälso- och sjukvård.
Med anledning av det ställer jag följande frågor till regionrådet Kenneth
Backgård:
 Vilka garantier har Swedavia lämnat för att kunna uppfylla avtalet om
dygnet runt tillgänglighet för ambulansflyget på Kiruna flygplats även
under sommaren 2019?
 Vilka åtgärder förbereder Region Norrbotten om Swedavia inte uppfyller avtalet?
 Hur påverkas Kirunabornas Hälso- och sjukvård i så fall?
 Hur informeras Kirunaborna om detta?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
1. Swedavia har under en tid haft problem med att bemanna Kiruna Airport. Under några veckor sommaren 2019 kommer situationen vid Kiruna Airport att bli än mer problematiskt. Swedavia och Luftfartsverket
poängterar dock att beredskap är en prioriterad fråga och de har vidtagit
åtgärder som för att förbättra bemanningssituationen. Regionen har haft
möten med Luftfartsverket och Swedavia samt skrivit brev till respektive
VD och GD för att betona allvaret i situationen.
2. Region Norrbotten förväntar sig att Kiruna Airport har beredskap och
planerar inte för något annat. Uteblir beredskap nattetid på Kiruna Airport och det uppstår en situation då ambulansflyg egentligen borde ha
kunnat landa/lyfta från Kiruna kommer Region Norrbotten att lösa eventuellt uppkomna situationer med exempelvis helikopter och/eller ambulans. Vid större olycka eller kris/katastrof kan räddningsledare med bistånd av polis få beslutsmakt att öppna flygplats genom Lagen om skydd
mot olyckor (2003:778).
3. Regionen kommer att lösa eventuellt uppkomna situationer då de uppstår. Region Norrbotten vill poängtera att det är angeläget att Luftfartsverket klarar av sitt åtagande, beredskap nattetid, på Kiruna Airport.
4. Region Norrbotten har inte genomfört någon särskild kommunikation i
ärendet men har intervjuats om detta i media, senast i SVT den 26 april.
Huruvida Luftfartsverket eller Swedavia kommunicerar detta är okänt.
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Interpellation 12-2019 om avskaffandet av fleråriga
beslut om föreningsstöd för mindre föreningar
(Glenn Berggård, V)
Dnr 2099-2019

Till regionrådet Nils-Olov Lindfors (C):
Regionala utvecklingsnämnden, RUN, beslutade vid sitt sammanträde
28 maj 2019 att riva upp besluten för föreningar med lägre föreningsstöd
från Region Norrbotten om att de har fått fleråriga beslut och inte behövt
söka varje år.
Tidigare har just de mindre föreningarna inte ansetts behöva söka varje
år eftersom de har en ganska stabil verksamhet över tid och den administrativa insatsen/tiden för att söka pengar varje år har inte bedömts stå
i proportion till den verksamhet de faktiskt utöver.
I och med RUN:s beslut behöver de nu se över sina rutiner och ägna mer
tid åt ansökningsförfarande istället för åt sin egentliga verksamhet.
Jag ställer därför följande frågor till regionrådet Nils-Olov Lindfors:
 Är det rimligt att föreningar med mindre regionalt föreningsstöd skall
ägna tre till fyra gånger så mycket tid åt att söka föreningsstöd jämfört
med tidigare?
 Vore det inte bättre om de fick ägna den tiden åt sin egentliga verksamhet istället?

Svar från Nils-Olov Lindfors (C):
1. Vid ny ansökan om verksamhetsbidrag ska föreningen besvara ett antal
frågor och skicka in verksamhetsberättelse och årsbokslut, något som
samtliga föreningar lägger tid på oavsett de söker verksamhetsbidrag
från Region Norrbotten eller inte. Det senare utgör dessutom grund för
uppföljning av föregående år. Jag anser att det årliga ansökningsförfarandet inte belastar verksamheten i någon avgörande utsträckning. Dessutom har det historiskt fungerat väl med ettåriga ansökningsförfaranden
även ur ett användarperspektiv.
2. Även jag anser att verksamheten ska vara i centrum, men då ansökan
och uppföljning integreras är det nödvändigt att alla organisationer/föreningar som beviljas offentliga medel avsätter tid till detta.
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Interpellation 13-2019 om blanketter för hälso- och
sjukvård på minoritetsspråken (Bengt Westman,
S):
Dnr 2098-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Region Norrbotten är förvaltningsområde för flera minoritetsspråk i vårt län.
Regionen får dessutom särskilda medel för att underlätta servicen för de
personer som tillhör minoriteterna i deras kontakter med regionen.
Medborgarna förväntas fylla i olika blanketter och frågeformulär, såväl i
pappersformat som digitalt när de har kontakt med regionens verksamheter.
Exempel är kontakter via 1177, Hälsosamtal anmälningar till Patientnämnden m.m.
Nu har jag träffat flera personer som tillhör minoritetsspråks grupper i vårt
förvaltningsområde många av dem beklagar att blanketter som de ska fylla i
till Regionen bara finns på svenska språket. Många anser sig inte riktigt förstå frågorna på svenska och ännu mindre fylla i dem på det språket. De
skulle vilja ha blanketterna på minoritetsspråken. När vi hade första utbildningen för denna period efterfrågade vi vad Region gör för att tillmötesgå
behoven då fick vi svaret, Vi tittar på det här nu!
Min fråga till Regionstyrelsens ordförande är;
 Vilka direktiv har styrelsen gett till verksamheten om översättningar
av blanketter till våra minoritetsspråk som medborgarna ska fylla i
manuellt eller digitalt?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
Behovet av att kunna göra sig förstådd i mötet med vården är centralt för en
god vård. En ny minoritetslag trädde i kraft 1 januari 2019 och informationsskyldigheten kring minoritetsspråk skärptes. Regionen har skyldighet att
erbjuda hjälp via tolk eller tillhandahålla personal som behärskar språket för
att förstå innehållet i t.ex. i blanketter
För e-tjänster på 1177.se är svenska det officiella språk som används i kontakter med invånare. Inför lanseringen av den nya plattformen för 1177.se
har en nationell språkriktlinje utarbetats som inkluderar minoritetsspråken.
Det har även tagits fram ny information om nationella minoriteters rättigheter i kontakt med vården som ska översättas och som kommer att finnas tillgängligt på 1177.se.
Det pågår ett samarbete inom norra regionen för att se över och översätta
prioriterade texter till olika minoritetsspråk. Arbetet följs upp och vidtagna
åtgärder rapporteras på återföringsdagen för fullmäktiges beredningar i september 2019.
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Interpellation 14-2019 om ambulansflyg i Kiruna
under sommaren 2019 (Jan Sydberg, S)
Dnr 2101-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Kiruna Sjukhus kommer att vara utan ambulansflyg under stora delar hela
sommaren. De ca 13 000 Kirunaborna som röstade på Norrbottens sjukvårdsparti förväntade sig givetvis ett stort engagemang från ledningen i en så
viktig fråga som ambulansflyget. Men vi hör ingenting om åtgärder för att
rätta till denna viktiga funktion för att trygga och säkra sjukvården i Kiruna.
Det råder stor ovisshet i frågan och ett flertal Kirunabor som jag pratat med
känner en stor rädsla över att ambulansflyget inte kommer att fungera under
sommaren. Vi förväntar oss naturligtvis att den nya regionledningen ser lika
allvarligt som oss på situationen och vidtar de nödvändiga åtgärder som
krävs för att bibehålla en patientsäker vård på Kiruna sjukhus under dygnets
alla timmar.
Min fråga till Regionrådet Kenneth Backgård, Norrbottens Sjukvårdparti, är:
 Vad har du vidtagit för åtgärder för att se till att Kiruna Sjukhus har ett
säkert och fungerande ambulansflyg under hela sommaren för att bibehålla en patientsäker vård för Kirunaborna?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
Region Norrbotten har haft möten med Luftfartsverket och Swedavia samt
skrivit brev till respektive VD och GD för att betona allvaret i situationen
med otillräcklig beredskap på Kiruna Airport under sommaren 2019. Region
Norrbotten förväntar sig att Kiruna Airport har beredskap nattetid. Uteblir
beredskap nattetid på Kiruna Airport och det uppstår en situation då ambulansflyg egentligen borde ha kunnat landa/lyfta från Kiruna kommer Region
Norrbotten att lösa uppkomna situationer med exempelvis helikopter
och/eller ambulans. Vid större olycka eller kris/katastrof kan räddningsledare
eller polis få beslutsmakt att öppna flygplats genom Lagen om skydd mot
olyckor (2003:778). Region Norrbotten vill poängtera det är angeläget att
Luftfartsverket klarar av sitt åtagande, beredskap nattetid på Kiruna Airport.
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Interpellation 15-2019 om kulturbidrag (Johannes
Sundelin, S)
Dnr 2120-2019

Till regionala utvecklingsnämndens ordförande
Tomas Vedestig (SJVP):
Det nu avskaffade regionutvecklingsutskottet beslutade 20 december 2017 (§
69) samt 18 december 2018 (§ 66) om fördelning av verksamhetsbidrag där
organisationer beviljades fleråriga beslut enlig förutbestämda beloppsnivåer
för att dem ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet. I och med regionala
utvecklingsnämndens beslut 2019-05-28 att utan förberedelser eller diskussion med dem berörda föreningarna/organisationer upphäva fördelningen av
fleråriga satsningar skapar regionledningen med Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centern i spetsen en stor osäkerhet. Att mitt i en beslutad finansierings period där verksamheterna sedan länge fått besked från regionen på att
finansieringen för verksamheten är tryggad ”sparka” bort verksamheternas
möjlighet till långsiktig planering är inte seriöst.
Region Norrbotten ska i enlighet med kulturplan för Norrbotten, arbeta för
att stärka den kulturella infrastrukturen, i planen pekar regionen ut att alla
ska ha tillgång till kulturella upplevelser och möjligheter att skapa själv.
Gemensamt för samtliga bidrag, stöd och stipendier som regionen tilldelar
inom kulturområdet är att de på olika sätt bidrar till att stärka kulturens roll i
den regionala utvecklingen och till att ge länets invånare och besökare möjligheter till upplevelser och rikare fritid, fler arbetstillfällen inom kultur- och
besökssektorn samt en bättre hälsa. Stöden premierar också samverkan mellan kulturlivets olika aktörer, organisationer och kommuner samt möjliggör
så att externa projektmedel kommer länet till godo.
I dokument efter dokument pekar regionen på vikten att satsa för att stärka
Norrbotten. Den regionala utvecklingsstrategin som fullmäktige antog i början av 2019 säger att Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och
nytänkande län. I RUS:en pekas också på att en god och jämlik tillgång till
natur och ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till att skapa dynamiska samhällen och platser som människor vill besöka, bo och leva i. Natur, kultur,
idrotts och fritidsaktiviteter främjar och utvecklar människors kreativitet och
bidrar till hälsa, gemenskap och välmående. Det utgör ett viktigt, sammanhållande kitt för samhället när länets invånare upplever social gemenskap,
kan utvecklas och beröras och känner delaktighet och samhörighet. Män och
kvinnor med olika bakgrund och ålder ska ha samma möjligheter till eget
skapande, idrottande och en rik fritid.
I regionfullmäktiges debatt om den strategiska planen lovade och försäkrade
regionråd Linda From mig om att kulturutövare och föreningar inte behöver
vara oroliga. Jag tycker att detta beslut är ett slag i magen på alla verksamheter och på dem många fall ideellt arbetade föreningsmänniskorna som
genom sitt arbete skapar möjligheter för kultur och fritidsaktiviteter i hela
länet. Genom detta beslut i RUN den 28/5 påverkas många föreningar och
därmed Norrbottens invånare. Jag undrar därför:
 Har regionalutvecklings nämnden gjort en risk- och konsekvensanalys
över hur beslutet om att upphäva fleråriga verksamhetsbidrag påverkar
dem organisationer/föreningarna som får stöd?
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 Har regionledningen genomfört detta beslut för att sedan helt plocka
bort medel för föreningar isfall hur avser regionledningen att bedöma
vilka organisationer eller föreningar som ska bli av med den
´regionala finansieringen?
 Varför har inte frågan om upphävande av dessa finansieringsbeslut
diskuterats eller åtminstone informerats i kulturberedningen?

Svar från Tomas Vedestig (SJVP):
 Grundprincipen för Region Norrbotten har varit att fatta ettåriga beslut
om verksamhetsbidrag. Fleråriga beslut har endast genomförts under
de senaste två åren som ett sätt att effektivisera handläggningen. Eftersom ettåriga beslut tidigare har fungerat väl för berörda organisationer/föreningar gjordes bedömningen att en risk- och konsekvensanalys inte var nödvändig.
 Verksamhetsbidragen och dess storlek bedöms år från år utifrån uppfyllande av uppdrag, kulturplanen och dess utvecklingsinsatser samt
övriga för verksamheten relevanta planer och strategier.
 Då kulturberedningens första möte som skulle ha ägt rum den 11 april
ställdes in borde kulturberedningen ha informerats i frågan vid nästa
möte den 23 maj. Detta har tyvärr förbisetts.

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

Interpellation 16-2019 om konsekvenser av, och
kompensation för, nedläggning av Bussgods AB i
Norrbotten (Glenn Berggård, V)
Dnr 2126-2019

Till regionrådet Nils-Olov Lindfors (C):
Region Norrbotten har som hälftenägare i Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM), som i sin tur äger Länstrafiken i Norrbotten AB, ett ansvar för
att tillgodose transportbehoven av personer och gods i hela länet.
Länstrafiken i Norrbotten AB beslutade 2019-05-14 att avveckla det helägda
bolaget Bussgods i Norrbotten AB 31 dec 2019.
Det beslutet kommer att få stora konsekvenser för Region Norrbottens egen
transportverksamhet samt medborgarnas och företagens möjligheter att få
sina transportbehov tillgodosedda i hela vårt län, framförallt i inlandet.
Jag ställer därför följande frågor till Regionrådet Nils-Olov Lindfors
 Vilka blir samhällskonsekvenserna av Bussgods nedläggning?
 Vilka blir klimat- och miljöeffekterna av Bussgods nedläggning?
 Vilka blir effekterna för regionens egna verksamheter (centrallager i
Boden, beställning till sjukhus och hälsocentraler t.ex) samt för Region Norrbottens egen verksamhetstransport vad gäller hjälpmedel, laboratorieprover och övrigt?
 Vilka åtgärder avser regionrådet vidta för att lösa de problem som
eventuellt uppkommer för Region Norrbottens övriga verksamheter?
 Vilka åtgärder avser regionrådet vidta för att lösa de problem som
eventuellt uppkommer för Region Norrbottens egen transportverksamhet?
 Vilka åtgärder avser regionrådet att vidta för att lösa det transportbehov som Bussgods hittills tillgodosett för medborgarna och företagen,
främst i inlandet?
 Främst i inlandet är också frågan hur skall gränsöverskridande transporter till/från Bussgods i Västerbotten kunna fungera?

Svar från Nils-Olov Lindfors (C):
Bussgods i Norrbotten AB har under en längre tid gått med förlust och lidit
av kontinuerligt minskande intäkter trots genomförda åtgärdsprogram. Detta
ledde till att ledningen under början av 2019 gavs i uppdrag att analysera
verksamheten med syfte att identifiera åtgärder som skulle kunna resultera i
ett positivt resultat.
Baserat på analysens1 resultat, konstaterande om att Bussgods’ ägardirektiv
inte har efterlevts samt förutsättningar för en nära förestående omfattande
upphandling för den kommande 10-årsperioden av länets stomlinjer med
buss (i vilken fordonsval och fordonens godsvolym är en viktig kostnadsparameter) har beslutet om avveckling av bolaget Bussgods i Norrbotten AB
fattats av Länstrafiken i Norrbotten AB.
En stor del av det gods som Bussgods i Norrbotten transporterar är Region
Norrbottens interna transporter till och från länets sjukhus. I skrivandets
1

Genomförd av PWC Corporate Finance
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stund pågår ett internt arbete för att dessa transporter även framgent ska fungera.
Inom länet finns det pågående initiativ i form av projekt kring att samordna
så väl gods som persontransporter, även i områden där det kanske i praktiken
saknas underlag för att bedriva kommersiell verksamhet. Genom avvecklingen skapas även möjlighet för potentiella aktörer etablera tjänster och att
använda sig av godsutrymmet i t.ex. stomlinjenätets bussar.
De socialdemokratiska ledamöterna från kommunerna i Norrbotten som
sitter med i RKM direktion lämnade vidare in en viljeinriktning den 11 juni
till Region Norrbottens representanter avseende godstransporter som handlar
om att analysera konsekvenserna och föreslå åtgärder för att säkerställa
godstransporter i hela Norrbotten.
År 2017 genomförde Region Jämtland Härjedalen en övergripande konsekvensutredning i samband med avvecklingen av Bussgods i det länet. I den
konstaterades att det fanns 65 kunder inom länet som skickar varor som är
beroende av snabba förutsägbara leveranser t.ex. livsmedel. Sen finns det
behov av interna leveranser inom Region Jämtland Härjedalen så som provresultat. Bussgods hanterade även andra leveranser av gods t.ex. reservdelar
till privatpersoner, bilverkstäder, skogmaskinföretag, åkare och andra entreprenörer.
Region Jämtland Härjedalen konstaterade att en nedläggning ger utmaningar
för en del företag och då främst utanför stråken E14/E45, samt även för en
del företag med särskilda produkter såsom livsmedel och labb-prover. Men
konsekvensutredningen pekade även på att det fanns möjligheter att söka
projektmedel hos bl.a Tillväxtverket för att hitta alternativa lösningar samt
att särskilda driftstödet till butiker i yttersta glesbygd som finns under förordning 2000:2841 kan användas till olika slags driftskostnader och kan
således vara tillämplig i ett sånt här sammanhang.
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Interpellation 17-2019 om ökad förekomst av
självmord i Norrbotten (Glenn Berggård, V)
Dnr 2129-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Under våren har självmorden bland personer som varit i kontakt med vården
i någon form ökat drastiskt jämfört med tidigare år. Ett antal åtgärder har
under tidigare år vidtagits för att bl a kunna identifiera personer med risk att
försöka genomföra självmord för att istället påbörja behandling. Detta synes
ej vara tillräckligt?
Jag frågar därför regionrådet Kenneth Backgård:
1 Finns det någon skillnad i självmordsförekomst mellan kvinnor, män och
de som väljer att definiera sig på annat sätt?
2 Vilka åtgärder har genomförts i år efter den nu kraftiga ökningen av
självmord i Norrbotten?
3 Hur skall man bli bättre på att nå alla i det förebyggande arbetet?
4 Vilka ytterligare åtgärder avser regionrådet vidta för att minska förekomsten av självmord i Norrbotten?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
1 Enligt statistiken förekommer suicid i mer än dubbelt så hög omfattning
bland personer med juridiskt manligt kön jämfört med kvinnligt. Statistik kan inte tas fram specifik utifrån sexuell läggning eftersom statistik
utgår från de juridiska könen. Däremot finns det gott om nationella studier som sammantaget visar att psykisk ohälsa är betydligt högre hos
målgruppen hbtq-personer än hos den övriga befolkningen.
2 Utöver tidigare pågående satsningarna inom området psykisk hälsa har
regionen innevarade år satsat på barn- och ungdomspsykiatrin i länet som
infört ”En Väg In” – ett gemensamt och standardiserat flöde för pa- tientens ingång till vården. Arbetssättet handlar om att ge det bästa be- mötande till patienter samt att alla inkommande remisser genomgår en första
bedömning kopplat med en standardiserad intervju inom sju dagar. Region Norrbotten anordnar årligen en psykiatrivecka i samverkan med
kommunerna i Norrbotten. Regionen har satsat på utbildningsinsatser
inom kognitiv beteendeterapi (KBT).
3 Arbetet med suicidprevention är komplext och samverkan med andra
aktörer är en förutsättning för att åstadkomma goda resultat. Det är viktigt att fortsätta med det förebyggande arbetet som påbörjats i länet. Regionen satsar på utbildning i Mental Health First Aid (MHFA). En översyn pågår av dokumentationsrutiner och standardiserade händelseana- lyser för att snabbare få fram vilka förbättringsåtgärder som kan genom- föras för att förhindra suicid.
Suicidförebyggande aktiviteter genomförs i samverkan med kommunerna. Ett exempel är Youth Aware of Mental health (YAM) som är ett program för skolelever med syfte att öka kunskapen om psykisk hälsa. Fortsatt arbete med SAM (samverka, agera och motivera) en samver- kansmodell för hur regionala och lokala aktörer främjar barn och ungas hälsa.
Primärvården och psykiatrin har kontinuerligt utbildningar för vårdpersonal på alla nivåer i syfte att uppnå ett individuellt omhänderta- gande en-

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 18-19 JUNI 2019

ligt bästa standard. Ett exempel är psykiatrins utbildningar i”suicidal
kommunikation.”
4 Det pågår en utredning att införa digital ungdomsmottagning för att
kunna erbjuda ungdomsmottagningens tjänster på likvärdigt sätt i hela länet. I Övertorneå pågår ett utvecklingsarbete med tidiga insatser för barn
och unga. Regionstyrelsen avser att följa upp utvecklingen inom området
och säkerställer att vidtagna åtgärder ger effekt.
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Fråga 4-2019 om ersättningen till Region
Norrbottens hälsocentraler (Anders Öberg, S)
Dnr 2100-2019

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP):
Kommer du att ge samma förutsättningar till de 11 hälsocentraler som finns
inom Region Norrbotten som gjorde ett positivt resultat, eller ett negativt
resultat ner till den ersättningsnivå ni valde kompetenser de privata vårdcentralerna med, 6,37 procent?

Svar från Kenneth Backgård (SJVP):
Enligt regelverket ska de hälsocentraler som Region Norrbotten driver och
de privata hälsocentralerna ha samma förutsättningar. De hälsocentraler som
regionen driver redovisade 2018 ett resultat på -6,73 procent i genomsnitt
(exkluderat de fyra med speciellt höga underskott). Då regionens egna hälsocentraler inte bär med sig överskott/underskott från tidigare år till innevarande år innebär det att hälsocentralerna totalt redan är kompenserade. Division Närsjukvård som är huvudman för egenregi hälsocentralerna kan hantera
avvikelser mellan hälsocentraler till viss del.

