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§ 110

Val av protokollsjusterare
Tjänstgörande ersättaren Anders Sundström (NS) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
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§ 111

Fastställande av slutlig
föredragningslista för sammanträdet
Slutlig föredragningslista för sammanträdet fastställs.

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 7 juni 2017

Sida 6 (86)

§ 112

Fastställande av närvarorätt vid dagens
sammanträde
Regionstyrelsen beslutar att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.
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§ 113

Delegationsbeslut
Dnr 1948-2017
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Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande i mål 598-17 angående laglighetsprövning enligt kommunlallagen (dnr 4164-2016)
Sammanställning över beslut inom regional utveckling och kultur (dnr
01948-2017)
Sammanställning över beslut inom division Service (dnr 01960-2017)
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§ 114

Rapport från Internationella
beredningen
Dnr 315-2017

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet
Internationella beredningen lämnar rapport.
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§ 115

Regiondirektörens rapport
Dnr 6-2017

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet
Regiondirektörens rapport enligt bilaga.
Kenneth Backgård (NS) lämnar följande yttrande: Vi noterar att obsplatserna
i Haparanda är i farozonen. Det pågår tydligen förhandlingar med Haparanda
kommun, som tycks vara svåra. Vi är av den uppfattningen att Haparanda
måste ha obsplatser på orten och i tillräckligt stort antal för att tillgodose
behoven. Vi är inte nöjda med att platserna "flyttas" till annan ort.
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§ 116

Delårsrapport januari-april 2017
Dnr 2216-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut:
1. Delårsrapport per april 2017 godkänns.
2. Förutom pågående arbete inom hela Närsjukvården behövs särskilda
insatser riktade mot att förbättra bemanningssituationen inom primärvården. Regiondirektören får i uppdrag att:
 Se över möjligheterna att öka antalet AT-läkare
 Inom ramen för pågående översyn av styrning av ST-läkare prioritera utbildning av allmänläkare
 Se över möjligheterna att ytterligare prioritera vidareutbildning
av sjuksköterskor inom primärvård för ökad kompetensväxling
 Intensifiera arbetet med kompetensväxling inom hela primärvården
 Se över och förändra bemanningsmix vid hälsocentralerna så att
de möter patienternas behov av kompetens
 Utvidga primärvårdens möjlighet till distansvård även gentemot
kända patienter i hemmet
 Införa ett tak för inhyrda läkare och istället fördela redan uppbokade resurser under året mellan hälsocentraler
 Fortsatt prioritering av pågående flödesarbete med kommun och
slutenvård (SIP, fasta vårdkontakter etc)
 Fortsatt översyn av möjligheter till samarbete mellan hälsocentraler.

Yttrande till beslutsförslaget
För att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet krävs positiva ekonomiska
resultat. En nettokostnadsökning på noll procent under första tertialen har
gett ett positivt resultat med 90 mkr och det innebär att regionen för perioden
uppnår målet ett resultat som överstiger 2 procent av skatt, utjämning och
generella statsbidrag.
För att fortsätta den låga kostnadsökningen är det oerhört viktigt att divisionerna kraftsamlar kring arbetet med åtgärderna i de ekonomiska handlingsplanerna så att de ger ekonomisk effekt. Samtidigt får inte andra kostnader
öka. Den kraftiga ökningen av kostnader för inhyrda läkare, framför allt
inom primärvården, är oroande och kräver särskilda åtgärder.

Sammanfattning
Resultatet för första tertialet 2017 är +90 mkr vilket är 69 mkr bättre än periodbudgeten. Periodens nettokostnadsökning är noll procent samtidigt som
skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 3,6 procent. Således
uppnås resultatmålet 2 procent av skatter och bidrag för perioden. Förklaringen till de oförändrade nettokostnaderna är lägre kostnader för riks- och
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regionsjukvård, låga ökningar för personalkostnader och läkemedel samt att
det föregående år gjordes en reservation på 14 mkr avseende omstruktureringskostnader. För inhyrd personal fortsätter kostnaderna att öka.
Årsprognosen pekar på ett överskott med 206 mkr vilket betyder att regionen
även på årsbasis uppnår ett resultat som överstiger 2 procent. Däremot uppnås inte det budgeterade resultatet 312 mkr vilket beror på att de ekonomiska
handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året och effekterna förskjuts framåt i tiden. Divisionernas prognosticerade resultat är 82 mkr bättre
än föregående år varav division Närsjukvård förbättrar sitt resultat med 60
mkr och division Länsjukvård med 36 mkr.
Årsprognosen innebär att återstående balanskravsunderskott kan återställas
2017.

Ärendets behandling
Ordföranden föreslår bifalla beslutsförslaget.
Jens Sundström (L) lämnar följande förslag: ”Delårsrapporten visar på vissa
ljuspunkter i ekonomin. Tyvärr handlar det på kostnadssidan främst om poster som vi, i alla fall när de ökad mer än budgeterat, brukar kalla opåverkbara. Fortfarande har vi ganska stora problem med verksamhetens följsamhet
till budget och sparbeslut.
Då det råder en konsensus kring att tidigare erfarenheter visar att bara cirka
hälften av den tänkta besparingen brukar få genomslag i verksamheten så är
volymen på de åtgärder som det arbetas med utreds också för liten. Förutom
de sjukvårdsorganisatoriska förändringar som det arbetas med och som ingår
i majoritetens förslag till strategiska planen så behövs det också mer kortsiktiga åtgärder för innevarande år. Liberalerna har tidigare föreslagit att vi ska
ta ett reviderat budgetbeslut för att se vilka budgetposter som fortfarande går
att frysa inne för att få en kortsiktig sparåtgärd. För att inte också 2016 ska
vara ett förlorat år och vi snart har ätit upp hela den skattehöjning som skulle
ge oss arbetsro att ställa om verksamheten är det precis vad styrelsen behöver besluta: Ombudgetering! Utöver det så måste naturligtvis styrelsen fortfarande ta ett större ansvar för den bristfälliga ekonomiska styrning både på
kort och på lång sikt. Därför yrkar vi på att regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:




Delårsrapporten läggs till handlingarna med ovanstående kommentarer
och ett uppdrag till landstingsstyrelsen att komma tillbaka med ett underlag på effektiviseringsåtgärder på ytterligare 200 miljoner utöver liggande handlingsplaner till fullmäktiges oktobersammanträde.
Att ett extra arbetsmöte med styrelsen sammankallas för att bara diskutera ekonomistyrning och ekonomiska handlingsplaner och ta fram underlag för ett reviderat budgetbeslut i juni”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag mot Jens Sundströms förslag och finner att
regionstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Reservation
Jens Sundström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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Ärendet
Ekonomiskt delårsresultat
Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat efter finansnetto för perioden med 90 mkr, vilket är 99 mkr bättre än samma period föregående år
och 69 mkr bättre än budget.
Verksamhetens nettokostnader är på samma nivå som föregående år. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 93 mkr högre vilket motsvarar 3,6 procent.
Intäkterna per april är 6 mkr lägre jämfört med föregående år. Patientavgifter, asylersättning, projektbidrag samt sålda tjänster och produkter har minskat och intäkterna från statsbidrag har ökat.
Personalkostnader har ökat med endast 16 mkr (1,2 procent) exkl. pensioner.
Av ökningen avser 35 mkr avtalsökningar och 4 mkr sjuklönekostnader.
Kostnaderna för övertid, jour/beredskap och Ob-ersättningar har däremot
minskat med 11 mkr liksom övriga personalkostnader.
Kostnader för riks- och regionsjukvård är 154 mkr vilket är en minskning
med 30 mkr jämfört med samma period 2016. Kostnaderna för läkemedel
ligger på samma nivå som föregående år. Kostnader för inhyrd personal
uppgår till 94 mkr vilket är 16 mkr högre än samma period föregående år.
Divisionernas resultat för perioden är -97 mkr vilket är 20 mkr sämre än
resultatmålet för perioden. Division Närsjukvård når inte resultatmålet men
redovisar ett bättre resultat än föregående år och uppvisar en minskande
nettokostnadsutveckling. På hälsocentralerna ökar fortfarande kostnaderna
och det är till stor del hänförligt till läkarbristen vilket medför ökade kostnader för inhyrda läkare.
Övriga verksamheter redovisar en positiv avvikelse mot resultatmålet med
50 mkr. Divisionernas ekonomiska handlingsplaner avviker negativt med 10
mkr mot plan.
Ekonomisk årsprognos
Årsprognosen pekar på ett överskott med 206 mkr, vilket är 106 mkr sämre
än resultatmålet. Nettokostnadsökningen för helåret beräknas ligga på 2,4
procent jämfört med budgeterade 1 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 3 procent jämfört med budgeterade 2,6
procent.
Skatteintäkterna 2017 beräknas ge ett överskott mot budget på 16 mkr och
generella statsbidrag och utjämning bedöms ge ett överskott på 18 mkr.
Finansnettot beräknas avvika negativt mot budget med 14 mkr. Rådande
ränteläge gör att de placeringsmöjligheter för likvida medel som nuvarande
finanspolicy tillåter i princip inte ger någon avkastning.
Divisionernas årprognoser pekar på ett underskott på 363 mkr, vilket är 229
mkr sämre än resultatmålet. Divisionernas prognosticerade resultat är 82 mkr
bättre än föregående år varav division Närsjukvård har förbättrat sitt resultat
med 60 mkr och division Länssjukvård med 36 mkr. Årsprognosen för övriga verksamheter är ett överskott på 117 mkr vilket är 56 mkr bättre än resultatmålet.
Divisionernas negativa avvikelse mot resultatmålet beror dels på att ekonomiska handlingsplanerna inte ger full effekt och dels att andra kostnader
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ökar, främst kostnaderna för inhyrd personal i primärvården. Övriga verksamheters positiva avvikelser förklaras av ej förbrukade medel för asyl- och
flyktingmedel och läkemedel, IT-utveckling, regiondirektörens stab och
uppdrag samt avsatta medel för hälso- och sjukvård, där medel från nationella överenskommelser används istället.
Ekonomi i balans
Fullmäktige höjde skatten 2016 som en del i att nå en ekonomi i balans.
Samtidigt fick verksamheterna i uppdrag genomföra åtgärder för att minska
kostnaderna. I de beslutade ekonomiska handlingsplanerna för 2017 finns
åtgärder motsvarande 332 mkr.
Divisionernas årprognoser pekar på ett underskott på 363 mkr, vilket är 229
mkr sämre än resultatmålet (-134 mkr). En förklaring är att de ekonomiska
handlingsplanerna endast beräknas ge effekt med 142 mkr under året och
således förskjuts effekterna framåt i tiden. Samtidigt ökar andra kostnader.
Övriga verksamheters prognoser pekar på ett överskott på 117 mkr, vilket är
56 mkr bättre än resultatmålet.
I arbetet att uppnå en ekonomi i balans krävs att divisionerna genomför åtgärder för att nå sina resultatmål.
Styrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen avseende
fullmäktiges strategiska mål
I delårsrapporten finns mål inom respektive perspektiv sammanställda. Där
uppgift finns att tillgå presenteras även en måluppfyllelse. Målen ska ses
som styrande, är högt ställda och finns inom områden med förbättringspotential. I vissa fall är målen långsiktiga vilket innebär att de sträcker sig
längre fram i tid, målet ska då ses som en förväntad utveckling på sikt.
Medborgare
Nöjda medborgare
Den sammanvägda bedömningen är att målen till viss del har uppfyllts. Insatser görs löpande för hållbara och attraktiva livsmiljöer i hela Norrbotten.
Satsningar för ett ökat kollektivt resande på lång sikt och miljövänliga transporter har genomförts samtidigt som kulturlivet i Norrbotten utvecklas. Vad
det gäller förtroende för verksamheten så anser en övervägande del av norrbottningarna att de har tillgång till den vård de behöver och har förtroende
för hälso- och sjukvården. Trots det ligger länet sämre till än riket. Drygt
varannan norrbottning har mycket eller ganska stort förtroende för hälsocentralerna i länet och ännu fler har förtroende för sjukhusen. En knapp majoritet av norrbottningarna anser dock att vården inte ges på lika villkor vilket
främst har förklarats av skillnader i socioekonomiska förutsättningar, var
man bor geografiskt och ålder. Regionen ger tydlig information till norrbottningen för att skapa delaktig och ger kunskap om landstingets uppdrag, beslut, resultat, verksamhet och prioriteringar.
Sveriges bästa självskattade hälsa
För att uppnå Region Norrbottens strategiska mål om bästa självskattade
hälsan krävs insatser från flera håll i samhället. Hälso- och sjukvården har
en viktig roll genom att arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser både på befolkningsnivå men också i mötet med
patienter. Många sjukdomsförebyggande insatser har ingått så länge i hälsooch sjukvården att de betraktas som självklara, ex vis screening av olika
sjukdomar och vaccination. Positivt är att ett antal nyare preventiva insatser
har kommit igång bra på flera håll i länet. Dessa har goda chanser att spridas
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och med tiden också bli en naturlig del av den dagliga verksamheten. Fortfarande befinner sig dock Region Norrbotten bara i början av ett omställningsarbete mot en mer hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande hälso- och
sjukvård. Genom samarbete med kommuner och andra aktörer har bland
annat arbetsformer tagits fram som bidrar till att rusta barn- och unga för en
bättre psykisk hälsa genom hela livet (SAM). Det finns behov av att göra
liknande insatser vad gäller den fysiska hälsan och goda levandsvanor för att
bromsa ökningen av kroniska sjukdomar. Det arbetet som startat mot våld i
nära relationer både bland barn och vuxna kommer på sikt också bidra till
måluppfyllelse om bättre självskattad hälsa på längre sikt.
Verksamhet
Effektiv verksamhet med god kvalitet
Region Norrbotten når inte målen för en effektiv verksamhet med god kvalitet. Det visar den samlade bedömningen i årets första uppföljning. Andelen
patienter med palliativ diagnos som har fått en dokumenterad behandlingsstrategi har ökat sedan föregående år, men regionen når inte målet. Regionen
når inte heller målet avseende undvikbara vårdskador. Målet för andelen
patienter med stroke som fått behandling med blodfettsänkande läkemedel
12-18 månader efter utskrivning uppnås för män, däremot inte för kvinnor.
Antalet ärenden till patientnämnden har minskat kraftigt i jämförelse med
samma period 2016. Främst är det ärenden inom området vård och behandling som har minskat. Andelen anmälningar inom området kommunikation
ligger i paritet med föregående år. Regionen når inte målet för tillgänglighet
till besök och behandling inom specialiserad vård. Resultatet innebär en liten
försämring gällande besök och en svag förbättring av tillgänglighet till operationer/behandlingar. Införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården fortsätter i enlighet med fastställda nationella krav vilket innebär att regionen också når uppställda mål. Regionen når inte målet att 50
procent av medborgarna ska använda e-tjänster på 1177. Antalet inloggningar i e-tjänsterna på 1177 fortsätter dock att öka liksom antalet inkomna ärenden. För att skapa ökad tillgänglighet, delaktighet och patientsäkerhet och
minska patienters behov av resande pågår ett omfattande breddinförande av
vård via distansöverbryggande teknik i länets samtliga närsjukvårdsområden.
Regionen arbetar strukturerat med att fokusera på flöden som förbättrar och
förenklar patientens väg genom vården. Inom hälso- och sjukvårdsdivisionerna pågår ett omfattande förbättringsarbete som förväntas leda till en mer
koordinerad vård som skapar värde för patienterna.
Helhetsperspektiv med personen i centrum
Regionen har lagt grunden för att bättre ta tillvara patienters erfarenheter och
synpunkter på individ-, verksamhets- och systemnivå. Det visar den samlade
bedömningen av helhetsperspektivet: Med människan i centrum. Andelen
oplanerade återinskrivningar ligger dock fortfarande på en för hög nivå utifrån målet. Det samma gäller för utskrivningsklara patienter som ligger kvar
på sjukhus. Inom området pågår dock ett omfattande förbättringsarbete tillsammans med länets kommuner där samordnad individuell plan och fast
vårdkontakt utgör viktiga inslag.
Kunskap och förnyelse
Konkurrenskraftig och närande region
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt.
Regionen står sig stark i konkurrensen med andra när det gäller etableringar
och investeringar. Norrbotten har en stark basindustri och konjunkturen på-
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verkas mycket av världsekonomin. Insatser görs för att stärka och bredda
näringslivet och det ger resultat när nya branscher som till exempel energikrävande verksamhet etableras i länet på grund av tillgången till grön och
säker el. Utmaningen för Norrbotten finns i kompetensförsörjningen. Befolkningsökningen är svag och insatser görs för att stärka de nyanländas
möjlighet att etablera sig i Norrbotten. Konkurrensen om arbetskraften är
stor inom näringsliv och offentlig sektor.
Förnyelse för framtiden
Den samlade bedömningen är att forskningsverksamheten har uppnått målen.
Antalet forskare och den vetenskapliga produktionen ökar stadigt. Nya prioriteringar är att bygga konkurrenskraftiga forskningsmiljöer med fler än fem
forskare och säkerställa en hållbar utveckling där erfarna forskare delar med
sig av sin kunskap och handleder yngre kolleger. Målet- ett öppet förhållningssätt till förnyelse, lärande, utveckling och ständiga förbättringar samt
innovation är delvis uppfyllt. Regelbundna utbildningar om processledning
och förbättringsarbete för chefer och andra med utvecklingsansvar genomförs. Aktiviteter för att uppmuntra Innovativa idéer från medarbetare har
under årets första period fått stå tillbaka något till förmån för starten av projektet brukar och patientdriven innovation.
Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare
Regionen arbetar systematiskt med åtgärder för att främja mångfald och
uppnå jämställda och jämlika villkor. För att nå målet för lika rättigheter och
möjligheter, krävs arbete medaktiva åtgärder. För att uppnå delmålet - ett
hållbart arbetsliv- krävs långsiktigt arbete inom kompetensförsörjningsområdet. Positivt ur ett arbetsmiljöperspektiv är att övertiden gått ner. Rätt använd kompetens och systematisk kompetensväxling är en förutsättning.
Detta kommer att leda till måluppfyllelse på längre sikt.
Aktivt medarbetarskap
Regionens delmål – delaktiga och engagerade medarbetare- har förbättrats
men fortsatt arbete för att vidmakthålla/skapa hållbart medarbetarengagemang krävs. Vidare konstateras att målen inom – hälsofrämjande miljö- inte
har uppnåtts. Sjukfrånvaron har inte nått måtten för måluppfyllelse på övergripande nivå. Åtgärder vidtas inom olika områden för att vända trenden och
bromsa utvecklingen av sjukfrånvaron
Ekonomi
Ekonomi som ger handlingsfrihet
Regionen redovisar ett positivt resultat för perioden som överstiger 2 procent
av skatter, utjämning och statsbidrag och uppnår således ett av delmålen.
Även årsprognosen visar ett resultat som överstiger 2 procent av skatter,
utjämning och statsbidrag.
En framgångsfaktor för att uppnå målet är att nettokostnadsutvecklingen är
lägre än intäktsutvecklingen. Under första tertialen har regionens nettokostnadsutveckling varit noll procent medan skatter, utjämning och bidrag har
ökat med 3,6 procent och finansnettot har varit positivt.
Två av divisionerna samt de regiongemensamma verksamheterna uppnår
resultatmålet för perioden. Division Närsjukvård når inte resultatmålet men
redovisar ett bättre resultat än föregående år och uppvisar en minskande
nettokostnadsutveckling. På hälsocentralerna ökar fortfarande kostnaderna
och det är till stor del hänförligt till läkarbristen vilket medför ökade kostnader för inhyrda läkare.
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Ekonomi som inte belastar kommande generationer
För att uppnå delmålet att ha en verksamhet som är anpassad till intäktsnivån
pågår ett uppdrag att sänka nettokostnadsnivån med storleksordningen ca
300 mkr. Endast en mindre del avser strukturella åtgärder och huvuddelen
handlar om effektiviseringar i verksamheten och består av arbete med processer och flöden i verksamheten.
Flera positiva signaler visar att pågående åtgärder ger effekt. Antalet årsarbetare i hälso- och sjukvården har ökat konstant sedan 2014 men ökningstakten
har avtagit de senaste månaderna. Övertidstimmarna minskar och kostnadsutvecklingen på läkemedel är nära noll.
Divisionernas ekonomiska handlingsplaner har under första tertialen gett
ekonomisk effekt med 78 procent men bedömningen är att den ekonomiska
effekten på årsbasis minskar. För att uppnå målet måste divisionerna genomföra beslutade kostnadsreduceringar. Bedömningen är att det tar längre tid
för att ta hem effekterna av det pågående arbetet. En utmaning är kompetensförsörjningen och arbetet med kompetensväxling är viktigt. En viktig komponent i effektiva processer och flöden är produktions- och kapacitetsplaneringen.
Bilagor:
Delårsrapport april 2017
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§ 117

Strategisk plan 2018-2020
Dnr 2188-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:
1. Strategisk plan 2018-2020 antas.

Yttrande till beslutsförslaget
I denna plan redovisas regionens vision och förutsättningar, de olika verksamheterna uppdrag och fokus under kommande år.

Sammanfattning
I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns
det en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med
andra aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningar kan sammanfattas med
svag befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökad försörjningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjning inom både offentlig
sektor och näringslivet.
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag.

Ärendet
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen
innehåller vision, verksamhetsidé, framtidsutmaningar, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med framgångsfaktorer. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.
I november antar fullmäktige en finansplan som innehåller uppdatering av de
ekonomiska förutsättningarna. Förutsättningarna kan avvika från den strategiska planen och detta har regionstyrelsen att förhålla sig till.
I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns
det en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med
andra aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningar kan sammanfattas med
svag befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökad försörjningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjning inom både offentlig
sektor och näringslivet.
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag.

Ärendets behandling
Ordföranden föreslår bifalla beslutsförslaget med tillägg av följande förord
från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet:
”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att Norrbotten ska
vara en plats där olika människor, språk och kulturer lever sida vid sida under jämlika former. Vår avsikt med denna Strategiska plan för 2018-2020 är
att skapa förutsättningar för detta genom att arbeta för god livsmiljö genom
allas tillgång till tillåtande utvecklingsklimat och varierande utbildningsmöj-
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ligheter, bred arbetsmarknad och omväxlande boendemiljöer, jämlik sjukoch tandvård och kollektivtrafik samt rikt, hälsofrämjande kulturliv.
Som ansvariga för den regionala utvecklingen samordnar vi det regionala
arbetet i Norrbotten. Kommuner, skolor och universitetet, näringsliv samt
flera andra aktörer är viktiga samarbetspartners. I den Regionala UtvecklingsStrategien (RUS) som skall beslutas 2018 pekar vi tillsammans ut riktningen för regionens framtid. Vi vill stärka länet som en attraktiv region –
Norrbotten som ett möjligheternas län.
Regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag utgår från Agenda 2030 vilket
innebär ett särskilt ansvar för social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Det innebär långsiktig verksamhet med kunskap om framtida generationers utmaningar och behov – vi måste möta dagens behov, utan att
äventyra våra barn och barnbarns möjligheter till en framtida god livsmiljö.
Att utveckla vården utifrån dagens och morgondagens behov kräver mod och
nytänkande, nya arbetssätt och kunskap. Personcentrerad vård där patienten
är en jämbördig part i sitt tvärprofessionella arbetslag och olika kombinationer fysiska och digitala möten är en förutsättning för detta. Hälsoförebyggande arbete, screening av olika sjukdomar och att verksamheten görs tillgänglig för medborgarna på olika sätt och på olika språk är andra förutsättningar. Digitala lösningar som tidsbeställning och journal via Mina vårdkontakter, ska gå hand i hand med personligt möte med tandhygienist eller diabetessjuksköterska i hemkommunen.
Ungas psykiska hälsa ska särskilt prioriteras i samverkan med kommuner
och civilsamhälle och det förebyggande arbetet kring barn och ungas psykiska hälsa vidgas. Ungas delaktighet och möjlighet till påverkan ska främjas
ytterligare och nya former för medborgardialog utvecklas. Detta är viktiga
grundstenar för vår hälso- och sjukvårdspolitik. I framtiden kommer fler
norrbottningar ha behov av specialistvård och/eller kontinuerlig vård och
omsorg hemma/nära hemma. Vi behöver vidga samarbetet mellan primärvård- och sjukhus/specialistvård både utifrån var och hur vården sker. Här är
våra kompetenta medarbetare allra bäst rustade att föra in oss i framtiden.
Arbetet med uppgiftsväxlingen för att våra medarbetare ska få använda sin
kompetens på bästa sätt och införandet av vårdnära service fortsätter. Utvecklingsarbetet inom digitalisering har redan börjat i Östra Norrbotten med
bas i Kalix sjukhus.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets ambition är att Norrbotten ska vara ett attraktivt län att bo, växa upp och arbeta i. Hälso- och
sjukvården finns för alla, vi har ett blomstrande näringsliv, en god arbetsmarknad, tillgång till kollektivtrafik och ett rikt kulturliv. Vi möter alla med
respekt, är ett föregångslän vad gäller bemötande av HBTQ-personer och vi
främjar aktivt jämställdhet.
Så skapar vi tillsammans det bästa livet och den bästa hälsan för norrbottningarna”.
Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla sjukvårdspartiets förslag till strategisk plan 2018-2020.
Jens Sundström (L) föreslår bifalla liberalernas förslag till strategisk plan
2018-2020.
Lars-Åke Mukka (C) föreslår bifalla centerpartiets förslag till strategisk plan
2018-2020.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag mot Kenneth Backgårds, Jens Sundströms
och Lars-Åke Mukkas respektive förslag och finner att regionstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Reservationer
Kenneth Backgård (NS), Lars-Åke Mukka (C) och Jens Sundström (L) reserverar sig till förmån för egna förslag.
Bilagor:
Strategisk plan 2018-2020
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§ 118

Patientnämndens reglemente
Dnr 2135-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Godkänna patientnämndens reglemente
2. Reglementet träder i kraft den 1 juli 2017

Ärendet
Patientnämndens reglemente från år 2015 har reviderats. Bland annat har
avsnittet med ersättning till stödpersoner tagits bort för att beslutas i särskild
ordning. Reglementet har även reviderats språkligt.
Bilagor:
Reglemente för patientnämnden
Patientnämndens protokoll 2017-02-20
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§ 119

Ersättning till stödpersoner
Dnr 2136-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Anta regler om ersättning till stödpersoner
2. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2017

Ärendet
Ersättningen gällande stödpersonsverksamheten har tidigare reglerats i patientnämndens reglemente vilket är felaktigt. Eftersom patientnämndens reglemente ska styra patientnämndens arbetsformer korrigeras detta härmed och
förtydligas i ett separat dokument som beslutas av regionfullmäktige.
Bilagor:
Ersättning till stödpersoner
Patientnämndens protokoll 2017-03-20
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§ 120

Revisionsberättelse 2016,
Norrlandstingens regionförbund
Dnr 1715-2017

Beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bevilja förbundsdirektionen i
Norrlandstingens regionförbund ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
2. Årsredovisningen för 2016 läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Resultatet av revisorernas granskning visar att direktionen i allt väsentligt
utövat en tillfredsställande styrning och kontroll samt att verksamheten är
genomförd i enlighet med förbundsordningen och uppdrag i verksamhetsplan. Revisorernas granskning av förbundets verksamhet har inte gett anledning till anmärkning varför de tillstyrker att regionförbundets årsredovisning
godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet
för 2016 års verksamhet.

Ärendet
För revision av kommunalförbundet finns fyra revisorer, en från respektive
landsting. Medlemmar i NRF är Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting och Region Norrbotten. Varje
landstingsfullmäktige behandlar förbundets årsredovisning och revisionsberättelse samt beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas. NRF är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen som tillvaratar och utvecklar gemensamma
intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed
sammanhängande verksamheter. Regionförbundet har även befogenhet att
avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar för Regionalt
Cancercentrum (RCC Norr).
Revisorernas kommentarer till följd av granskningen 2015 har föranlett åtgärder i form av mer konkreta mål och aktiviteter i verksamhetsplan 2017,
finansiella mål och fortsatt utveckling av stödet till medicinska chefssamråd.
Direktionen beslutade 1 december 2015 om förbundets verksamhetsplan och
budget för år 2016-2018 med 4,9 mkr. Budgeten omfattade inte intäkter och
kostnader för RCC Norr. Den 2 mars 2016 kompletterades budgeten med
finansiella mål.
Revisionen har i sin granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 bedömt att verksamhetsplanen överensstämmer väl med de uppdrag som norrlandstingen lämnat till NRF. Däremot uppvisar utfallet för 2016 ett negativt
resultat med 145 000 kr. Revisorerna rekommenderar en plan för ekonomi i
balans inom tre år. Förbundsdirektionen rekommenderas att kommande år
lägga intäkter och utgifter för RCC Norr i förbundets budget samt upprätta
en plan för ekonomi i balans inom tre år i enlighet med kommunallagens
krav. Vidare konstateras att förbundets engagemang i arbetet med att förbereda en eventuell region inte har medfört undanträngningseffekter av ordina-
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rie verksamhet. Direktionen har hållit sig informerad om pågående arbete
med att utveckla förutsättningarna för chefssamråden.
Revisorernas granskning av förbundets verksamhet har inte gett anledning
till anmärkning varför de tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Protokollsanteckning
Ordföranden (S), vice ordförande Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S),
Agneta Granstöm (MP) samt Dan Ankarholm (NS) anmäler jäv. Som tillfällig ordförande tjänstgör därför Kenneth Backgård (NS).

Ärendets behandling
Regionstyrelsen beslutar enligt beslutsförslaget.
Bilagor:
NRF-Utkast grundläggande granskning år 2016
Norrlandstingens regionförbund, Granskning avseende räkenskapsåret 2016
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§ 121

Årsredovisning och revisionsberättelse
2016 för samordningsförbundet
Consensus
Dnr 2078-2017

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige fatta följande beslut.
1. Årsredovisningen godkänns.
2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför
de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet
Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns
kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av
kommun och landsting med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att
erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Samordnade insatser leder även till effektiv resursanvändning. Målgruppen är personer i åldern 16-45 år med komplexa behov.
Av revisionsrapporten framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. Revisorerna rekommenderar att kommande årsredovisningar kompletteras med styrelsens bedömning av förbundets förväntade utveckling.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsanteckning
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv.
Bilagor:
Årsredovisning för år 2016
Revisorernas rapport för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
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§ 122

Årsredovisning och revisionsberättelse
2016 för samordningsförbundet
Pyramis
Dnr 2077-2017

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige fatta följande beslut.
1. Årsredovisningen godkänns.
2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför
de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet
Samordningsförbundet Pyramis bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Luleå kommun. Samverkande parter är Luleå kommun,
Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av kommun
och landsting med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd
och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Samordnade insatser leder även till effektiv resursanvändning. Målgrupperna är
ungdomar i åldern 16-29 år samt personer i åldern 30-64 år med stort behov
av samordnad rehabilitering.
Av revisionsrapporten framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. Kontrollen över verksamhetens måluppfyllelse bedöms däremot som otillräcklig. Revisorerna
rekommenderar att kommande årsredovisningar kompletteras med styrelsens
samlade utvärdering av verksamhetens måluppfyllelse samt följsamhet till
verksamhetens syfte.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsanteckning
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv.
Bilagor:
Årsredovisning för år 2016
Revisorernas rapport för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
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§ 123

Årsredovisning och revisionsberättelse
2016 för samordningsförbundet
Activus
Dnr 2076-2017

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige fatta följande beslut.
1. Årsredovisningen godkänns.
2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 är upprättad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför
de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet
Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Piteå kommun. Samverkande parter är Piteå kommun,
Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av kommun
och landsting med 25 procent vardera. Förbundets uppgift är att erbjuda stöd
och rehabilitering som möjliggör att individen blir självförsörjande. Samordnade insatser leder även till effektiv resursanvändning. Målgruppen är personer i åldern 16-45 år med komplexa behov.
Av revisionsrapporten framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. Revisorerna rekommenderar att kommande årsredovisningar kompletteras med styrelsens bedömning av förbundets förväntade utveckling.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsanteckning
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv.
Bilagor:
Årsredovisning för år 2016
Revisorernas rapport för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
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§ 124

Revidering av förbundsordning,
Svenskt ambulansflyg
Dnr 1938-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Svenskt ambulansflyg förbundsordning revision 01 fastställs.

Sammanfattning
Svenskt ambulansflygs förbundsfullmäktige beslutade 2017-04-06 § 10 att
anta förslag till reviderad förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen ska därefter fastställas av samtliga medlemmars region/landstingsfullmäktige.

Ärendet
De ändringar i förbundsordningen som föreslås fastställas är följande.








§3 – Ändring av ord, ersätter ”flygcentral”. Beställnings- och koordineringscentral är mer korrekt benämning.
§11 – Tillägg för att beskriva att kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, KSA:s, webbsida används som plattform för enklare tillgång till
dokument.
§15 – Maximalt lånebelopp – enligt 2015 års prisnivå och räknas upp
med 3 % årligen.
§17 – Datum anpassat till KSA fullmäktige sammanträde i november.
§17 – Ny prismodell (bilaga 1) – Antal flygtimmar exkluderas som del
av prismodellen fram till verksamheten startar.
§18 – Var KSA har sitt kansli stryks.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Svenskt ambulansflyg förbundsordning revision 01
Svenskt ambulansflyg protokoll 2017-04-06
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§ 125

Lån till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg
Dnr 2179-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1. Att lån beviljas till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg med
maximalt 18,1 miljoner kronor för finansiering av investering i ambulansflygplan. Beslutet förutsätter att kommunalförbundets nya förbundsordning antas av samtliga landsting/regioner.
2. Att en förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar
likalydande beslut.
3. Att finansiera lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inom
ramen för den ordinarie finansverksamheten.
4. Att uppdra till regionstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga
handlingar i enlighet med beslutet.
5. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i regionstyrelsen 170301 med
diarienummer 1199-2017.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskat Ambulansflyg (KSA), som har som uppgift
att på medlemmarnas uppdrag tillhandahålla ambulansflyg, behöver låna
pengar för att finansiera investeringen i sex stycken flygplan. Medlemmar är
alla landsting/regioner i Sverige. Upphandling pågår och leveranserna av
flygplan förväntas vara slutförda inom 36 månader efter avtalstecknande.
Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från förbundsmedlemmarna.
Ärendet har hanterats av regionstyrelsen 170301 med diarienummer 11992017. Efter beslut i regionstyrelsen har nya uppgifter kommit från KSA som
berör storleken på lånebeloppet samt vissa datum gällande lånets hantering.
Av den anledningen kommer lånet upp som ett nytt ärende till regionstyrelsen.
Fullmäktige i KSA har den 6 april 2017 beslutat om ändring av det maximala belopp som KSA får låna. Det maximala lånebeloppet är 600 miljoner
kronor beräknat i 2015 års prisnivå. Ändringen består i att lånebeloppet får
uppräknas med 3 procent årligen fr o m 2016. Syftet med ändringen är att
anpassa lånebeloppet till prisnivån det år planen beräknas levereras. Då leveransen bedöms ske år 2020 så beräknas lånebeloppet till 695,5 miljoner kronor. Region Norrbottens andel av lånebeloppet är 2,6 procent eller 18,1 mkr.

Ärendet
Ärendebeskrivning
Samtliga landsting och regioner bildade i januari 2016 Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg (KSA) som har som uppgift att på medlemmarnas
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uppdrag tillhandahålla ambulansflyg. Medlemmar är alla landsting/regioner i
Sverige.
Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex
stycken flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur
ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna
bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare.
Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i april 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal
med en leverantör.
I KSA:s förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån
upp till ett belopp om 600 miljoner kronor (2015 års prisnivå) utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Beloppet ska
uppräknas med 3 procent årligen.
Olika alternativ till finansiering av flygplanen har redovisats för landstingens/regionernas ekonomidirektörsgrupp. Ekonomidirektörerna förordade att
investeringen i flygplanen skulle finansieras genom lån från medlemmarna
då det bedömdes som fördelaktigare. Lånet föreslogs fördelas efter andelstalet i KSA. Ett sådant förslag har också godkänts i KSA:s styrelse.
Nedanstående förslag och upplägg för finansiering har beretts i landstingens/regionernas ekonomidirektörsgrupp (SKLs nätverk för ekonomidirektörer). Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna beslutsordningar
fatta beslut om den föreslagna finansieringen.
Upplägg för lån till kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Investeringen i flygplanen finansieras genom lån från medlemmarna fördelat
efter andelstalet i KSA enligt nedan
Andelstal i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Maximalt lånebelopp
Stockholm läns landsting
22,6
% 135 600 000
Region Gotland
0,6
% 3 600 000
Region Östergötland
4,5
% 27 000 000
Region Jönköping
3,5
% 21 000 000
Region Kronoberg
1,9
% 11 400 000
Landstinget i Kalmar län
2,4
% 14 400 000
Landstinget i Uppsala
3,6
% 21 600 000
Landstinget Sörmland
2,9
% 17 400 000
Region Örebro
2,9
% 17 400 000
Landstinget i Västmanland
2,7
% 16 200 000
Landstinget Dalarna
2,9
% 17 400 000
Landstinget Gävleborg
2,9
% 17 400 000
Landstinget Västernorrland
2,5
% 15 000 000
Region Jämtland Härjedalen
1,3
% 7 800 000
Västerbottens läns landsting
2,7
% 16 200 000
Region Norrbotten
2,6
% 15 600 000
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13,2
1,6
3,2
16,7
2,8
100,0

%
%
%
%
%
%

79 200 000
9 600 000
19 200 000
100 200 000
16 800 000
600 000 000

Betalning av upphandlade flygplan

Vid avtalstecknandet ska en del av avtalssumman för alla sex flygplanen
erläggas. Därefter sker betalning allt eftersom flygplanen byggs och levereras. Leveranserna förväntas vara slutförda inom 36 månader efter avtalstecknande.
Låneupplägg
Kortfristig finansiering- kreditiv

Under den tid flygplanen succesivt levereras, ca 36 månader, läggs lånet upp
som ett kreditiv och ränta utgår under denna tid med stibor 90 dagar plus en
marginal på 0,5 procent. Kreditivräntan skall dock lägst vara noll procent.
Ränta erläggs årsvis i efterskott, tidigast första gången 30 december 2017.
Långfristig finansiering- lån med femårig bindningstid

Det totala lånebeloppet fastställs när samtliga flygplan är levererade och
godkända och lån för respektive landsting/region läggs upp.
Lånens samlade belopp ska motsvara den totala investeringen i flygplanen.
Lånen ska löpa under flygplanens ekonomiska livslängd vilken bedöms till
20 år efter godkänd leverans av samtliga flygplan. En viss skillnad uppkommer då flygplanen bedöms levereras succesivt under en period om cirka
två år. Skillnaden i löptid mellan den ekonomiska livslängden och lånens
löptid till följd av detta bedöms vara liten och utan ekonomisk betydelse.
Lånen löper med ränta som binds i fem år och beräknas som femårig swap
ränta plus en marginal på 0,5 procent. Räntan ska dock lägst vara noll. För
följande femårsperioder fastställs räntan till fem årig swap ränta plus en för
varje femårsperiod ny omförhandlad marginal.
Räntan betalas kalenderårsvis i efterskott.
Avlyft av lån

KSA meddelar medlemmarna den beräknade totala lånesumman när upphandlingen är klar. Då meddelas också en plan för vilka belopp medlemmarna ska låna ut till KSA och vid vilka tidpunkter.
Amortering

Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar
flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Om något eller
några flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess återstående avskrivning uppgår till återbetalas som en extra
amortering till medlemmarna.
Lånen amorteras kalenderårsvis i efterskott samtidigt som räntebetalning
sker, tidigast första gången den 30 december 2020.
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Kapitalkostnad i KSA

Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, utgör en del av priset
per flygtimma. Kapitalkostnaden fördelas efter nyttjandet av KSA:s flygtjänster. Eventuell vinst eller förlust i samband med avyttring av flygplan
belastar KSA:s resultat och ingår därmed i underlaget för beräkning av kostnader per flygtimma.
Dokumentation

KSA upprättar reverser där alla villkor för lånen från respektive landsting/region finns beskrivna dels i samband med första avlyft på lånen (kortfristig finansiering) dels i samband med att det totala lånebeloppet fastställs
(långfristig finansiering).
Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering per landsting/region tas
fram av KSA och tillställs respektive långivare senast den 30 november respektive år.
Ekonomiska konsekvenser för regionen

För Region Norrbotten innebär upplägget med lånefinansiering att regionen
beviljar KSA ett 20 årigt lån med maximalt 18,1 miljoner kronor. Det exakta
lånebeloppet blir klart först när samtliga flygplan är levererade och godkända. Leveranserna förväntas vara slutförda inom 36 månader efter avtalstecknande. Ränta och amortering erhålls kalenderårsvis i efterskott den 30
december varje år, tidigast första gången 30 december 2020.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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§ 126

Översyn av den palliativa vården
Dnr 2016-2017

Beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder för att genomföra insatser utifrån översynens förslag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utöka uppdraget för de palliativa rådgivningsteamen så att det även omfattar barn 0-17 år.
3. Regiondirektören får i uppdrag att utveckla ett kompetenscenter för palliativ vård vid Sunderby sjukhus.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ställer sig positiv till inriktningen i den översyn som utförts
inom palliativ vård och de förslag som presenteras. Regionstyrelsen anser att
det är angeläget att alla palliativa patienter i länet får tillgång till en jämlik
vård.
Region Norrbotten måste utforma lösningar som bidrar till att stärka och
utveckla den palliativa vården i hela länet. Regionstyrelsen anser att den
nuvarande strukturen för palliativ vård ger goda förutsättningar för detta.
Styrelsen är positiv till att bibehålla och vidareutveckla nuvarande modell
som bygger på palliativa rådgivningsteam som kompletteras av palliativa
slutenvårdsplatser på sjukhus och OBS-platser på hälsocentraler i glesbygd.
Förslaget att utöka de palliativa rådgivningsteamens uppdrag till att även
omfatta åldersgruppen 0-17 år ser regionstyrelsen som positivt.
Regionstyrelsen ställer sig positiv till att utveckla ett kompetenscenter för
palliativ vård vid Sunderby sjukhus. Ett kompetenscentrum skulle ytterligare
bidra till att stärka den palliativa vården och skapa bättre förutsättningar för
kvalitets- och kompetensutveckling i regionen.
Översynens förslag genomförs inom befintlig ekonomisk ram.

Sammanfattning
En översyn har genomförts som föreslår att den nuvarande strukturen med
palliativa rådgivningsteamen, kompletterat med palliativa slutenvårdsplatser
på sjukhus och OBS-platser på hälsocentraler i glesbygd bibehålls och vidareutvecklas.

Ärendet
I Norrbotten finns idag en etablerad struktur för den palliativa vården där
rådgivningsteam ger stöd till lokala team inom alla hälsocentralers upptagningsområde, detta kompletteras av specialiserade insatser på PAVA-platser
som finns på alla sjukhus i länet.
Att inrätta ett kompetenscenter för palliativ vård vid Sunderby sjukhus är en
viktig åtgärd för fortsatt kvalitets- och kompetensutveckling av palliativ
vård. Till detta kompetenscenter bör länssamordnaren för palliativ vård knytas. I dennes uppdrag ingår att arbeta med kvalitets- och kompetensutveckling, jämlik vård samt att ytterligare stärka samarbetet med kommunerna.
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Palliativ vård i hemmet för barn och unga är en angelägen fråga. I översynen
föreslås att uppdraget för de palliativa rådgivningsteamen utökas till att omfatta även åldersgruppen 0-17.
Översynens förslag genomförs inom verksamheternas befintliga ekonomiska
ramar.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Översyn palliativ vård
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Verksamhetsdirektör
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§ 127

Förändring av avgifter för kopia av
allmän handling
Dnr 2071-2017

Beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta förändring av avgifter
för kopia på allmän handling.

Sammanfattning
Förändring av avgifter i Avgiftshandboken kapitel 4 ”Hälsokontroller och
intyg (Gula taxan)” angående avgift för kopia på allmän handling. Förändringen innebär att Region Norrbotten hädanefter även tar betalt för digital
kopia vid utlämnande av allmän handling.

Ärendet
I dagsläget sker utlämnande av allmänna handlingar nästintill uteslutande i
digital form. Mängden utlämnandeförfrågningar ökar ständigt i antal, vilket
har resulterat i ett förändrat arbetssätt och rutin för utlämnande. Det förändrade arbetssättet och den förhöjda arbetsbördan motsvaras inte av de nu gällande avgifterna för kopia på allmän handling.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Reviderad avgiftstabell för kopia på allmän handling
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§ 128

Riktlinje för administrativa
styrdokument
Dnr 2091-2017

Beslut
1. Regionstyrelsen fastställer reviderad Riktlinje för administrativa styrdokument.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av befintliga strategier i syfte att revidera eller omarbeta de strategier som inte uppfyller kraven i riktlinjen.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
3. Regionens strategier som tidigare beslutats av fullmäktige men som
faller inom definitionen av en strategi ska framöver beslutas av regionstyrelsen i enlighet med Riktlinje för administrativa styrdokument.

Sammanfattning
En inventering och utvärdering av regionens samtliga strategier visade att
det finns ett behov av att ytterligare förtydliga definitionen av en strategi och
hur en strategi ska initieras och användas. Styrdokumentet Riktlinje för
landstingets administrativa styrdokument har därför reviderats.

Ärendet
Utöver styrdokumenten strategisk plan och regionstyrelsens plan finns det
behov av strategier för specifika områden där riktningsförändring och särskilda insatser behövs för att styra och leda mot regionens uppsatta mål.
Strategier ska därför ha en stark koppling till planerna och åtgärder kopplade
till strategier ska framgå i respektive divisionsplan. En strategi ska, tillsammans med en övergripande handlingsplan, för området konkretisera vägen
till målen genom att beskriva - var vi är idag, vart vi vill, hur vi kommer dit.
Förutom interna strategier finns det strategier framtagna i samverkan med
externa aktörer/parter. Exempel på sådana strategier är Folkhälsopolitisk
strategi för Norrbotten som tas fram i samverkan med Norrbottens kommuner och den regionala utvecklingsstrategin som tas fram i samverkan med
Norrbottens kommuner, företag, myndigheter, akademi, civilsamhället och
enskilda medborgare.
I projektet Från utvecklingsöar till större helhet (2015-2016) inventerades
och utvärderades regionens samtliga strategier och resultatet visade att innehåll och struktur varierade stort och bitvis saknades koppling till övergripande planer. Det förekom också strategier som inte fastställts av dåvarande
landstingsstyrelse. Med anledning av detta har Riktlinje för landstingets
administrativa styrdokument (Landstingsstyrelsen 2013-12-11 § 249) reviderats och namngetts Riktlinje för administrativa styrdokument. I riktlinjen har
definitionen av en strategi samt hur en strategi ska initieras förtydligats.
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Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilaga:
Riktlinje för administrativa styrdokument
Protokollsutdrag skickas till:
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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§ 129

Tidplan för införande av digitala
sammanträden
Dnr 2213-2017

Beslut
1. Regionutvecklingsutskottet övergår till digitala sammanträden från och
med sammanträdet den 13 juni 2017.
2. Regionfullmäktige övergår till digitala sammanträden från och med
sammanträdet den 18 oktober 2017.
3. Patientnämnden, fullmäktiges beredningar och regionens övriga politiska organ övergår till digitala sammanträden efter beslut av respektive
ordförande, i samråd regiondirektören. Samtliga bör ha övergått till en
digital hantering senast vid utgången av år 2017.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har den 26 april 2017 § 37 beslutat att regionen ska införa
digitala sammanträden med styrelsen som första organ. Styrelsen har fått i
uppdrag att besluta om tidplan för införande av digitala sammanträden för
övriga politiska organ.

Ärendet
Regionstyrelsen genomförde sitt första digitala sammanträde den 3 maj
2017. Utfallet av förberedelser, utlämnande av utrustning och genomförande
av sammanträdet visar att tekniken fungerar varför även regionutvecklingsutskottet kan införa digitala sammanträden. Ledamöterna och ersättarna i
utskottet har samtliga nödvändig utrustning vilket gör att övergången kan
ske omedelbart till sammanträdet den 13 juni 2017.
En stor andel av regionfullmäktiges ledamöter har genom sitt uppdrag i regionstyrelsen möjlighet att med kort varsel övergå till digitala sammanträden.
För övriga ledamöter och ersättare krävs det att utrustning köps in och att
utbildning genomförs varför det bedöms lämpligt att övergå till digitala
fullmäktigesammanträden från och med den 18 oktober 2017.
När regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionutvecklingsutskottet har
övergått till digitala sammanträden bör även patientnämnden, fullmäktiges
beredningar och regionens övriga politiska organ övergå till digitala sammanträden. Respektive ordförande får besluta om övergången i samråd med
regiondirektören. Samtliga bör dock ha infört digitala sammanträden vid
utgången av år 2017.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 130

Återrapportering av regiondirektörens
uppdrag från regionstyrelsen
Dnr 2104-2017

Beslut
1. Återrapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Regionstyrelsen har i Landstingsstyrelsens plan 2017-2019 gett regiondirektören särskilda uppdrag som ska återrapporteras till styrelsen som ett informationsärende eller i form av ett beslutsärende. Uppdrag som återrapporteras i
form av informationsärenden redovisas två gånger per år till styrelsens sammanträden i juni och i december 2017.
Bilagor:
Återrapportering av regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektören
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§ 131

Återkoppling av regiondirektörens
uppdrag för att nå budgeterat resultat
Dnr 1189-2017

Beslut
1. Regionstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Med anledning av resultatet i delårsrapporten gav landstingsstyrelsen den 2
juni 2016 i uppdrag till regiondirektören att jobba vidare med åtgärder inom
vissa områden för att uppnå det budgeterade resultatet. Uppdragen kommer
att rapporteras löpande vid varje regionstyrelse. Endast åtgärder och resultat
som är nya sedan förgående styrelsemöte redovisas. Aktuella åtgärder och
pågående arbete samt resultat rapporteras i bifogad bilaga.

Ärendet
Följande uppdrag ska redovisas:









Minska användning av inhyrd personal och övertid
Minska sjukskrivningar
Öka produktivitet bland annat genom strukturerad produktions- och kapacitetsplanering, kompetensväxling, översyn tidsanvändning i vården
med mera.
Översyn av vårdtiderna främst i Kalix och Kiruna
Minska beläggningen på vårdplatserna avseende utskrivningsklara patienter
Distansvård
Läkemedel

Ärendets behandling
Doris Messner (NS) noterar att diagrammen som ska visa vårdtider i Kiruna
respektive Kalix är desamma. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till kommande sammanträde i regionstyrelsen redovisa korrekta
diagram.
Bilagor:

Regiondirektörens uppdrag från regionstyrelsen för att uppnå
budgeterat resultat
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 132

Gemensam analysplan för Region
Norrbotten 2017-2018
Dnr 2178-2017

Beslut
1. Regionstyrelsen godkänner Analysplan 2017-2018
2. Återrapportering ska ske i regiondirektörens rapport eller muntligt.

Yttrande till beslutsförslaget
Det är positivt att analyser görs och att arbetet sker strukturerat.

Sammanfattning
Förslag till analysplan år 2017-2018 fastställer stabens inriktning avseende
analyser under en kommande två års period. I analysplanen lyfts strategiskt
prioriterade analysområden fram. Analysplanen och resultaten av analyserna
ger framförallt underlag till arbetet med planering.

Ärendet
Som ett komplement till löpande mer verksamhetsanpassad och specifik
uppföljningsverksamhet har strategiskt prioriterade analysområden lyfts
fram genom en analysplan. Ekonomi- och planeringsavdelningen har i uppdrag att samordna arbetet med analysplan i regiondirektörens stab. Analysplanen tas fram i nära dialog med stabens avdelningar, som har i uppgift att
identifiera och lämna förslag till angelägna områden för analys samt genomföra analyserna.
I analysplan år 2017-2018 är 23 analyser inplanerade, varav 16 analyser
2017. Under år 2017 genomförs bland annat ett prognosarbete; en framskrivning till år 2035 av förväntad sjuklighet hos 65 år och äldre. Prognosen
omfattar stroke, cancer, akut hjärtinfarkt, diabetes, demens och höftfraktur.
Rapport ska vara klar i juni 2017. Under våren 2017 genomförs även en
kostnadsuppföljning av cancervården, liksom en analys genomförs av framtida transportbehov i regionen. Analyserna i analysplanen redovisas i form
av rapporter, korta analyser och PM. Analysplanen uppdateras årligen.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Gemensam analysplan för Region Norrbottens stab 2017-2018
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi-och planeringsavdelningen
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§ 133

Fastighetsinvesteringar Sunderby
sjukhus 2017
Dnr 2176-2017

Beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Investera i tillfällig akutmottagning med ambulanshall och kemsanering
med tillhörande kringarbeten vid Sunderby sjukhus samt förberedande
utvändiga markarbeten som även innefattar tillfälliga parkeringsplatser
med tillhörande kringarbeten.
2. Den totala investeringen bedöms uppgå till ca 30 mkr. Medel tas från
anslaget för investeringar i Sunderby sjukhus
3. Regionstyrelsens ordförande får delegation att fatta beslut om genomförande samt att utse entreprenör för dessa investeringar.

Sammanfattning
Investeringar måste göras för att kunna genomföra planerade tillbyggnader
av sjukhuset i enlighet med beslutad utvecklingsplan, säkerställa genomförandetider samt undvika driftstörningar för ordinarie verksamhet. Investeringarna består av tillfällig akutmottagning med ambulanshall och kemsanering samt förberedande utvändiga markarbeten som även innefattar tillfälliga
parkeringsplatser med tillhörande kringarbeten vid Sunderby sjukhus. Arbetet med detta måste påbörjas före nästkommande regionstyrelse i oktober
vilket medför att delegationsbeslut krävs. Den totala investeringen bedöms
uppgå till ca 30 mkr.

Ärendet
Fullmäktige har i den Strategiska planen angett den totala nivån för investeringar 2017. I Regionstyrelsens plan 2017 har den totala nivån för investeringar avseende fastigheter, inklusive investeringar för externa hyresgäster,
fastställts till 526 mkr samt bemyndigat regionstyrelsen att besluta om investeringar upp till denna nivå. Vidare är beslutade investeringar fördelade
med 334 mkr för Sunderby sjukhus och 192 mkr övriga fastighetsinvesteringar i länet.
Styrelsen har tidigare beslutat att direkt eller via delegation fördela fastighetsinvesteringar för Sunderby sjukhus för 15,3 mkr år 2017. Vid beslut om
nedanstående förslag har styrelsen beslutat om fastighetsinvesteringar vid
Sunderby sjukhus för ca 45 mkr.
Förslag till fastighetsinvestering:
Styrelsen har tidigare beslutat om byggnationer för tillfälliga lokaler för
Cytostatikaenhet samt KAVA/MAVA vilka pågår/är delvis färdigställda
enligt plan.
Tidigare utredningar har visat att ombyggnad av befintlig Akutvårdsavdelning (AVA) till provisorisk akutmottagning med tillfällig ambulanshall och
kem-sanering är den bästa och säkraste lösningen, både vad gäller lokaler
och flöden. Ortoped/reumamottagningen påverkas också av en provisorisk
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akutmottagning där några enstaka rum måste tas i anspråk och som ersätts
inom sjukhusets lokaler. Dessa lokaler kräver mindre ombyggnationer. Utvändigt kommer ytor att tas i anspråk för angöringsvägar för ambulansen och
akuta patientbesök samt ny angöringsväg till helikopterplattan.
Byggnationerna av etapp B och DE kommer att ta stora ytor i anspråk vilket
medför att ca 200 parkeringsplatser och befintlig snötipp utgår och samma
antal parkeringsplatser samt snötipp måste ersättas under den tid som entreprenaderna pågår. Därutöver krävs ytor för upplag av schaktmassor och entreprenadetableringar.
Förberedande markarbeten planeras med start under augusti och provisorisk
akutmottagning och övriga arbeten påbörjas i september.
Den totala investeringen bedöms uppgå till ca 30 mkr.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsutdrag skickas till:
Fastighetsavdelningen
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Divisionschef Service
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 134

Regionens revisorer, Särskild skrivelse
om verksamhetens
informationssystem, VIS
Dnr 1589-2017

Beslut
1. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionsstyrelsen ser allvarligt på de brister som framkommit i revisionsrapporterna och har vid regionstyrelsen 3 maj 2017 (§104) beslutat att ge regiondirektören i uppdrag att utreda och åtgärda identifierade problem relaterade till användningen av dokumenthanteringssystemet VIS.

Sammanfattning
Revisorerna har i ett flertal granskningar under 2016 uppmärksammat upplevda brister relaterade till regionens dokumenthanteringssystem VIS. Med
anledning av detta har revisorerna skickat en särskild skrivelse till regionstyrelsen gällande beskrivna brister i användandet av VIS.

Ärendet
Regionens revisorer har i en särskild skrivelse till regionstyrelsen påtalat
iakttagna brister i regionens dokumenthanteringssystem VIS. Revisorerna
bedömer att bristerna inte lämnar förutsättningar för Region Norrbotten att
nå de uppsatta målen om ökad säkerhet, ökad tillgänglighet, effektivare arbete och ökad kvalitativ likvärdighet. Revisorerna anser också att systemet
inte ger verksamheterna fullgoda förutsättningar för att använda systemet på
ett ändamålsenligt sätt.
Skrivelsen baseras på uppgifter i fyra revisionsgranskningar som genomförts
under året 2016 och som behandlats av regionsstyrelsen vid sammanträden 1
februari och 3 maj 2017.





Granskning av fallhändelser i landstingets vårdlokaler (3 maj § 104 )
Granskning av lokalvård inom Norrbottens läns sjukhus (1 februari § 20)
Placerade barn och unga, samverkan avseende hälso- och sjukvård (3
maj § 105 )
Granskning av intern kontroll inom division Folktandvård (3 maj § 106 )

De brister som revisionen uppmärksammat är:
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Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att snarast vidta åtgärder för att
säkerställa en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll av systemet VIS för att säkerställa att systemet ska fungera ändamålsenligt.
Regiondirektörens kommentarer
Region Norrbotten är en offentlig verksamhet med krav om öppenhet, insyn
och kontroll över vilka dokument som finns i organisationen och var de finns
att återsöka. Regionen ska också säkerställa att personalen har tillgång till de
dokument som behövs för att utföra sitt arbete och att det finns länsgemensamma rutiner för att säkerställa en jämlik vård i hela länet. För att åstadkomma detta är ett dokumenthanteringssystem en viktig förutsättning.
Tidigare lagrades dokument på filservrar där möjligheten att hitta rätt information var begränsad och det fanns stora brister i struktur, spårbarhet,
versionshantering och hur styrande dokument kommunicerades. Det fanns
också oklarheter om dokumentens giltighet, vem som skapat dem och ett
tydligt regelverk för dokumenthantering saknades. Med anledning av detta
utvecklades dokumenthanteringssystemet VIS för att samla alla gemensamma dokument och göra informationen tillgänglig och sökbar för alla.
Många tidigare brister blev då synliga och det blev tydligt att fortsatta åtgärder gällande regelverk, ansvarsstruktur och system var nödvändiga.
Det finns ett stort behov av att tydliggöra ansvarsstrukturen för upprättande
och fastställande av regiongemensamma dokument för att påskynda arbete
med att ersätta olika lokala rutiner med regiongemensamma. Förutom möjligheten att söka dokument direkt i VIS behöver dokument även presenteras
på ett strukturerat sätt på intranät och extern webbplats.
För närvarande pågår ett arbete med att åtgärda identifierade brister:







Systemåtgärder för att öka användarvänligheten och förbättra funktionaliteten i VIS.
Ny funktionalitet i webbverktyget EPI för att integrera VIS och webb.
Fastställa ansvarsstrukturen för upprättande av styrande dokument.
Utveckla en gemensam ingång till regionens gemensamma vårddokument under rubriken ”Vårdens arbetssätt” på intranätet för att personal
lätt och snabbt ska hitta den information som behövs i det dagliga arbetet.
Synliggöra regionens ledningssystem på intranät och webb.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Särskild skrivelse gällande verksamhetens informationssystem - VIS
Protokollsutdrag skickas till:
Revisionen
Verksamhetsdirektör
IT/MT direktör
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§ 135

Revisionsrapport Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
Dnr 897-2017

Beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att uppdatera och implementera ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i hela verksamheten i enlighet med Socialstyrelsens författningssamling SOFS 2011:9. Särskilt
fokus ska läggas på definition av kvalitet, ansvarsfördelning och roller,
uppföljning och egenkontroll.
2. Regiondirektören får i uppdrag att fastställa en regiongemensam processmodell.
3. Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera hur arbetet fortskrider
till styrelsen i december 2017.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser allvarligt på de brister som granskningen visar och konstaterar att det finns ett stort behov av insatser för att skapa ett sammanhållet
ledningssystem för hela Region Norrbotten.
Styrelsen anser att förutsättningarna för att planera, leda och följa upp kvalitetsarbetet i regionen förutsätter att kvalitetsledningssystemet är implementerat i hela verksamheten.
Styrelsen ser positivt på det pågående arbetet men vill poängtera vikten av
att påskynda arbetet med att åtgärda de upptäckta bristerna i kvalitetsledningssystemet.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat om landstingsstyrelsen säkerställt att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9. Den sammanfattande bedömningen är att landstingsstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt detta.

Ärendet
Revisorernas granskning visar att:
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en tydlig definition av innehåll och tillämpning av ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete inom landstinget finns i begränsad utsträckning
kvalitetsledningssystemet i begränsad utsträckning innehåller tydliga
processer och mål för det systematiska kvalitetsarbetet.
tydliga och ändamålsenliga uppföljningsmetoder av kvalitetsledningssystemet och åtgärder för att nå måluppfyllelse finns i begränsad utsträckning
ansvarsfördelning och roller till övervägande del är fastställt för det
landstingsövergripande kvalitetsledningssystemet men är i vissa avseenden oklara och behöver tydliggöras.

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 7 juni 2017




Sida 46 (86)

det inte finns en tillräcklig struktur avseende ägarskap av kvalitetsledningssystemet på olika nivåer inom organisationen.
det inte finns ändamålsenliga rutiner för implementering av socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd i det befintliga kvalitetsledningssystemet.

Av granskningen framkommer även att divisionerna har egna kvalitetsledningssystem men att det generellt saknas en tydlig röd tråd från det regionövergripande ledningssystemet till respektive system på divisionsnivå

Regiondirektörens kommentarer
En internkontroll om följsamhet till kvalitetsledningssystemet genomfördes i
februari 2014. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en följsamhet till
ledningssystemet och att en ökad följsamhet har skett under 2016 jämfört
med tidigare år. Fortfarande finns brister med att tydligöra den röda tråden
mellan olika nivåer, att visualisera ledningssystemet och att systematisera
uppföljning och strukturera egenkontrollen.
Regiondirektören är medveten om beskrivna brister och har med anledning
av detta under 2016 initierat ett förbättringsarbete för att tydliggöra det regionövergripande ledningssystemet där ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete ingår. Arbetet syftar till att skapa en ram och struktur för hur
ett sammanhållet system ska se ut för Region Norrbotten.
I första hand ska kvalitetsledningssystemet kompletteras och revideras så att
alla delar som anges i gällande föreskrift omfattas.
Särskilt fokus ska läggas på att:







tydliggöra innehåll och tillämpning av ledningssystemet,
tydliggöra ansvar, roller och ägarstruktur på alla nivåer i organisationen,
samla och på ett pedagogiskt sätt visualisera alla delar av ledningssystemet på intranätet i en gemensam struktur,
upprätta rutin för egenkontroll och revidering av kvalitetsledningssystemet,
ta fram en regiongemensam processmodell som beskriver metoder, verktyg, roller och struktur för arbete med processer,
implementera ledningssystemet i hela organisationen.

Regionstyrelsen beslutade 3 maj 2017 att patientsäkerhetsberättelsen ska
ingå som en del i regionstyrelsens uppföljning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Skrivelse till styrelsen
Revisionsrapport Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
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Protokoll skickas till:
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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§ 136

Revisionsrapport Avropsfunktionen
inom ramen för 2016 års revision
Dnr 1543-2017

Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Det arbete som hittills genomförts av avropsfunktionen, i form av köp av
inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag, har visat sig medföra positiva
effekter i form av förbättrad styrning och kontroll samt hantering av avrop.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat den nybildade avropsfunktionen. Bakgrunden till
granskningen är att tidigare revision (år 2015) visade att avrop av inhyrd
vårdpersonal inte skedde på ett ändamålsenligt sätt samt att dåvarande landstingsstyrelsens interna kontroll var otillräcklig. Aktuell granskning avser
kontrollmålen; ändamålsenlighet och intern kontroll. Revisorernas bedömning är att arbetet med avropsfunktionen till övervägande del bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom området bedöms till övervägande del vara tillräcklig.

Ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat landstingets
avropsfunktion. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetet
med avropsfunktionen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig
intern kontroll. Revisorernas bedömning är att avropsfunktionen till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och den interna kontrollen bedöms till övervägande del vara tillräcklig.
Revisorernas bedömning baseras på följande:
 Införande av central avropsfunktion har i hög grad skett i enlighet
med upprättade planer (implementeringsplan och aktivitetsplan)
 Roller, ansvar och beslutsbefogenheter är tydliga och ändamålsenliga inom avropsfunktionen och upphandlingsenheten. Samtidigt kan
roll- och ansvarsfördelningen förtydligas när det gäller relationen
mellan avropsfunktionen och vårdverksamheterna.
 Styrningen av avropsfunktionen är tillräcklig. Granskningen visar att
det finns tydliga rutiner och tydliga måltal för styrning av avropsfunktionens verksamhet. Avropsfunktionen redovisar även god
måluppfyllelse för år 2016 avseende att tillgodose verksamheterna
med inhyrd vårdpersonal.
 Uppföljning och återrapportering är till övervägande del tillräcklig.
Granskningen kan verifiera att landstingsstyrelsen fått rapportering
avseende avropsfunktionens inrättande samt kostnadsutveckling för
inhyrd vårdpersonal.
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Regiondirektörens kommentarer
Allt sedan implementeringen av avropsfunktionen startade har dialoger och
samverkan skett mellan inköp (avropsfunktionen) och vårdverksamheterna i
syfte att informera om det nya arbetssättet, tydliggöra roller och ansvar samt
säkerställa rutinerna för avrop. Detta för att skapa förtroende hos verksamheterna och säkerställa leveranser av köpt vård.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Revisionsrapport Avropsfunktionen
Protokollsutdrag skickas till:
Regionrevisorerna
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§ 137

Revisionsrapport Ändamålsenligt
rekryteringsarbete
Dnr 549-2017

Beslut
1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen instämmer med revisorerna att rekrytering är en delprocess i
kompetensförsörjningen. Regionstyrelsen ger därför ramarna för hela kompetensförsörjningsarbetet i styrelseplanen och andra styrande dokument.
Det är viktigt att rekryteringsprocessen är effektiv och ändamålsenlig när
rekrytering sker, därför är regionstyrelsen positiv till att ett breddinförande
av metodiken kompetensbaserad rekrytering pågår. Regionstyrelsen menar
vidare att det är viktigt att ta reda på varför medarbetare väljer att sluta inom
region Norrbotten, därför har styrelsen gett ett uppdrag att avslutningssamtal
med närmsta chef ska kompletteras med en avgångsenkät.
Regionstyrelsen framhåller att för att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov är det viktigt med fokus på rätt använd kompetens och hur arbetssätt kan utvecklas för att klara den demografiska utmaning som länet står
inför. Därför har styrelsen gett ett särskilt utpekat uppdrag att arbetet med
systematisk uppgifts- och kompetensväxling måste fortsätta.
Pågående förändringsarbete tillgodoser revisionens rekommendationer inom
rekryteringsområdet och återrapporteras till regionstyrelsen i ordinarie uppföljning.

Sammanfattning
Revisionens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt att
rekryteringsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig
intern kontroll. Resultatet av granskningen visar att revisionen bedömer att
regionstyrelsen i en begränsad utsträckning säkerställt att rekryteringsarbetet
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och menar att den interna kontrollen i
sammanhanget är otillräcklig.

Ärendet
Revisionen konstaterar att regionstyrelsens styrning av regionens rekryteringsarbete till övervägande del är ändamålsenlig, men att det är viktigt att
göra antagna mål kända och förankrade inom verksamheterna. Revisorerna
är därför positiva till att granskningen visar att ett arbete har påbörjats för att
integrera regionens kompetensförsörjningsarbete i styrprocessen på ett tydligare sätt.
Revisorerna bedömer att en ändamålsenlig styrning och systematik av verksamheternas rekryteringsarbete endast finns i begränsad utsträckning och
efterfrågar ett sammanställt underlag som tydliggör nuvarande och kommande behov av kompetens inom regionen. Revisorerna bedömer att chefer
till övervägande del har ett tillräckligt stöd när en kandidat finns tillgänglig
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vid en rekryteringsprocess, men att verksamheternas grundproblem är att det
inte alltid finns kandidater att tillgå.
Vad gäller det mer kortsiktiga rekryteringsarbetet bedömer revisorerna att
det finns chefer som har ett otillräckligt stöd. Endast vissa verksamheter vid
Sunderby sjukhus har i nuläget möjlighet att få hjälp av bemanningsenhet
gällande korttidsrekrytering eftersom IT-stöd saknas.
I granskningen bedömer revisorerna att en samverkan som syftar till att
främja ett rekryteringsunderlag finns mellan region Norrbotten och externa
aktörer. Etablerade forum med externa aktörer finns där organisationens
representanter har möjlighet att lyfta kompetensbehov.
Revisorerna menar i sin bedömning att uppföljningen av regionens rekryteringsarbete ur ett internkontroll- och måluppfyllelseperspektiv är bristande.
Det mot bakgrund av att styrelsens mål och indikator för måluppfyllelse inte
är kända för majoriteten av de intervjuade, och inte heller är inkluderat i
divisionernas plandokument. Därför menar revisorerna att styrelsen bör ta
initiativ till att göra antagna mål kända och integrerade inom verksamheterna. Revisorerna är positiva till det arbete som påbörjats för att integrera och
synkronisera handlingsplanen för kompetensförsörjning med regionens styrprocess.
Revisorernas bedömning är att styrelsen har efterfrågat rapportering för uppdrag som i vissa delar bedöms ha bäring för rekryteringsområdet. Samtidigt
visar granskningen att målet för perspektivet "Medarbetare" inte har uppnåtts. Utifrån det menar revisorerna att styrelsen bör överväga om ytterligare
underlag (t.ex. prognoser av kompetensbehov och riskanalyser vid kompetensbrist) behövs för styrelsens fortsatta beslut och prioriteringar för området
rekrytering.

Regiondirektörens kommentarer
Regiondirektören konstaterar att de planerade förändringar och aktiviteter
som genomförs under år 2017 inom HR-funktionen, är väl överensstämmande med revisorernas rekommendationer i granskningen.
En omorganisation av HR-funktionen genomförs under maj månad och innebär en ökad tillgänglighet för chefer i HR-frågor. Tre olika HR-team bildas, varav ett av dessa kommer att arbeta särskilt med kompetensförsörjningsfrågor. De HR-partner som efter omorganisationen, kommer att återfinnas i respektive division, får ett uttalat ansvar att tillsammans med respektive chef arbeta med strategiska kompetensförsörjningsfrågor.
IT-stödet för korttidsrekrytering införs under våren 2017 och ger ökade förutsättningar för bemanningsenheten att avlasta cheferna gällande korttidsrekrytering. Samtliga chefer erbjuds under år 2017 utbildning i metodiken
kompetensbaserad rekrytering.
Aktiviteterna i handlingsplanen för kompetensförsörjning har från och med
år 2017 integrerats i ordinarie styrprocess för divisionerna.
Revisorerna påpekar i granskningen att det inte finns ett sammanställt underlag som tydliggör nuvarande och kommande behov av kompetens inom
regionen. Ett utvecklingsarbete pågår avseende att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan där resursbehov både i nutid och framtid ska integreras med
verksamhetsplanering på ett tydligare sätt. Resultatet av detta arbete kommer
i hög grad motsvara det sammanställda dokument avseende behov av kompetens som revisorerna efterfrågar i sin granskning.
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Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag:
Revisionsrapport – Ändamålsenligt rekryteringsarbete
Protokollsutdrag skickas till:
Regionrevisorerna
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§ 138

Revisionsrapport Samordnad
Individuell Plan (SIP) och fast
vårdkontakt
Dnr 5340-2016

Beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att följa och återrapportera hur pågående
förbättringsarbete fortskrider till styrelsen i december 2017.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på att revisionen funnit att riktlinjerna för samordnad individuell plan (SIP) till övervägande del är kända och tillämpas. En
utmaning inom hälso- och sjukvården på såväl nationell som lokal nivå är att
skapa en bättre koordinerad vård för patienter som är i behov av insatser från
fler aktörer. Regionstyrelsen följer med stort intresse det omfattande förbättringsarbetet som pågår inom projektet Min plan där SIP och fast vårdkontakt
utgör viktiga fundament för att skapa en mer samordnad vård utifrån patientens samlade behov.

Sammanfattning
Revisionens syfte har varit att genomföra en uppföljande granskning av 2013
års granskning av SIP och fast vårdkontakt. Granskningen fann då en bristande förankring av riktlinjer gällande SIP, funktionen fast vårdkontakt samt
otillräcklig information till patienter och närstående. Den uppföljande
granskningen 2016 visar att regionstyrelsen säkerställt att riktlinjerna för SIP
till övervägande del är kända och tillämpas i alla verksamheter, medan rutiner och riktlinjer för fast vårdkontakt ännu inte är kända och tillämpade fullt
ut.

Ärendet
Samordnad individuell plan
Revisionen bedömer att såväl ansvarig politisk nivå som verksamheterna
genomfört åtgärder för att öka antalet genomförda SIP. Revisionen anser att
regionstyrelsen fortsättningsvis bör aktivt bevaka området mot bakgrund av
de krav ansvarig vårdgivare har på samarbetet mellan aktörer kring en enskild patient
Revisionen ser positivt på att aktiviteter för att stärka implementeringen och
tillämpningen av riktlinjer sker eller har skett hos samtliga intervjuade verksamheter. Revisionen bedömer att kunskap om riktlinjer och rutiner avseende SIP till övervägande del finns, men att tillämpningen är bristande.
Revisionen bedömer att nedbrytning till lokala riktlinjer skett i en begränsad
utsträckning. Inarbetade rutiner och arbetssätt bedöms finnas hos samtliga
verksamheter.
Revisionen bedömer att patienter och närstående i relevanta fall får information om SIP. Informationen ges framförallt muntligt till patienter och anhöriga. Ett informationsmaterial i broschyrform finns men materialet är inte
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känt inom alla verksamheter. Vid sökning på 1177 Norrbotten finns ingen
tydlig information om samordnad individuell planering.
Fast vårdkontakt
Revisionen bedömer att åtgärder för ökad tillämpning av riktlinjer för fast
vårdkontakt vidtagits i begränsad utsträckning. Granskningen visar att fast
vårdkontakt aktualiserats i samband med utbildningar om SIP, samt inom
ramen för deltagande i det nationella projektet Bättre liv för sjuka äldre.
Revisionen bedömer att majoriteten av verksamheterna saknar kännedom om
regionövergripande rutiner och riktlinjer gällande fast vårdkontakt. Varken
personal eller patienter använder sig av begreppet i den dagliga verksamheten. Flera verksamheter har arbetssätt och rutiner som i vissa delar kan sägas
följa innebörden av en fast vårdkontakt. Revisionen bedömer att nedbrytning
till lokala rutiner avseende fast vårdkontakt skett i en begränsad utsträckning.
Revisionen bedömer att information i begränsad utsträckning sker till patienter och närstående. Framförallt ges muntlig information gällande fast vårdkontakt i samband med SIP. Det framkommer i granskningen att själva begreppet fast vårdkontakt inte används vid information till patient.

Regiondirektörens kommentarer
Från 1 januari 2018 föreslås en ny lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård träda i kraft. Det innebär krav på förändrade arbetsprocesser, roller och ansvar.
Ett omfattande förbättringsarbete utförs i länet inom ramen för projektet Min
plan. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet och länets 14 kommuner. Projektet startade i januari 2016 och pågår till 31 december 2018. Projektet finansieras av EUs strukturfonder och syftar till att utveckla förbättrade arbetssätt anpassade till den nya lagstiftningen.
En pilot för att testa förändrade arbetsprocesser pågår i Luleå och Haparanda
kommuner tillsammans med berörda hälsocentraler och sjukhus. Breddinförande av förändrade arbetssätt som fokuserar på vikten av en koordinerad
och samordnad vård kommer att genomföras hösten 2017.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Revisionsrapport: Samordnad individuell plan och fast vårdkontakt
Landstingsrevisorernas brev till Landstingsstyrelsen
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Regionrevisorerna
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§ 139

Granskningsrapport Bisysslor,
uppföljande granskning
Dnr 1544-2017

Beslut
Regiondirektören får med anledning av revisionsrapporten följande
uppdrag:
1. Att säkerställa att gällande riktlinjer efterlevs i samtliga verksamheter, genom att ytterligare skärpa internkontrollen och årligen
återrapportera resultatet till styrelsen
2. Att årligen jämföra Bolagsverkets uppgifter avseende personer
med engagemang i företag av olika slag med regionens medarbetare, för att säkerställa att samtliga bisysslor är godkända och registrerade.
3. Att slutföra den särskilda granskningen som har påbörjats utifrån
revisorernas påpekande att det förekommer medarbetare som har
bisysslor i företag som regionen gör affärer med och återrapportera resultatet av granskningen i regiondirektörens rapport.”

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser allvarligt på de brister som framkommit i samband med
revisorernas uppföljande granskning av bisysslor. Styrelsen kommer därför
att uppdra till regiondirektören att de rekommendationer som revisorerna
lämnat ska genomföras och återrapporteras.

Sammanfattning
Revisionens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har tillräcklig
intern kontroll avseende att styra, följa upp och kontrollera de regionanställdas bisysslor är tillräcklig. Bakgrunden till denna uppföljande granskning är
resultatet som framkom i 2009 års revision.
Resultatet av den uppföljande granskningen visar att revisionen bedömer att
styrelsens interna kontroll avseende styrning, uppföljning och kontroll av de
anställdas bisysslor är fortsatt otillräcklig.
Revisorerna menar att regionstyrelsen inte har vidtagit ändamålsenliga åtgärder utifrån de brister som framkom i den tidigare granskningen på området. Revisorerna menar vidare att granskningen visar att gällande regelverk
för anställdas bisysslor inte efterlevs då det är betydande skillnader mellan
antalet registrerade och faktiskt förekommande bisysslor bland regionens
anställda.

Ärendet
På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat om styrelsens interna
kontroll avseende att styra, följa upp och kontrollera de regionanställdas
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bisysslor är tillräcklig. Bakgrunden till denna uppföljande granskning är
rapport om bristfälliga resultatet som framkom vid den granskning som
gjordes i 2009 års revision. Den visade att:


Tydliga regler och riktlinjer för hur bisysslor ska hanteras fanns.



De gällande landstingsinterna regelverket och rutinerna för att styra,
följa upp och kontrollera förekommande bisysslor bedömdes däremot inte fungera tillfredsställande. Den interna kontrollen bedömdes
i sammanhanget inte vara tillräcklig.

Under perioden augusti 2016-mars 2017 gjorde revisionen därför en uppföljande granskning. Revisorerna gjorde en genomgång av regelverk och riktlinjer gällande bisysslor och intervjuer med chefer på olika nivåer i verksamheten. Utöver detta gjordes en förfrågan om regionens anställda förekommer i Bolagsverkets offentliga register över personer med engagemang i
aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor med mera.
Registerutdraget från Bolagsverket jämfördes sedan mot regionens förteckning över anmälda bisysslor gällande samtliga anställda. Dessutom jämfördes registerutdraget mot en förteckning över de leverantörer som regionen
gjort inköp ifrån under år 2016. Detta för att lokalisera eventuell förekomst
av inköp från bolag m.m. där anställda har engagemang.
Resultatet av denna förfrågan var att 904 medarbetare fanns registrerade i
Bolagsverkets register, vilket är avsevärt många fler än de till regionen inrapporterade och diarieförda bisysslorna. Granskningen visar vidare att 56
tillsvidareanställda och 6 visstidsanställda har bisyssla i bolag som under år
2016 levererade varor eller tjänster till regionen.
Revisionen bedömer därför att styrelsens interna kontroll avseende styrning,
uppföljning och kontroll av de anställdas bisysslor är fortsatt otillräcklig.
Revisionen rekommenderar därför att regionstyrelsen bör säkra upp processen med att inhämta och årligen sammanställa förekommande bisysslor
samt att se över rutinerna för att säkerställa att regelverket efterlevs. Vidare
rekommenderar revisionen att styrelsen bör säkerställa att information och
utbildning kontinuerligt genomförs för att säkerställa att samtliga chefer och
medarbetare är väl medvetna om regelverket avseende bisysslor.

Regiondirektörens kommentarer
Regiondirektören konstaterar att resultatet av revisionens uppföljande
granskning avseende bisysslor är allvarligt och ett förbättringsarbete har
påbörjats. Inledningsvis fokuseras arbetet på en fördjupad kontroll utifrån
fakta om att det förekommer medarbetare som har bisysslor i företag som
regionen gör affärer med.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag:
Revisionsrapport – Bisysslor, uppföljande granskning
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regionrevisorerna
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§ 140

Remiss För en god och jämlik hälsa –
En utveckling av det folkhälsopolitiska
ramverket (SOU 2017:4)
Dnr 1082-2017

Beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete är av största vikt för att minska belastningen på framtidens välfärdssystem och få mer resurser över till att lägga på
de sjukdomar som inte går att förebygga. Region Norrbotten anser att Kommissionens delbetänkande är bra och presenterar en nyanserad och heltäckande problembild. Förslagen som delbetänkandet lyfter för att stärka det
folkhälsopolitiska ramverket är i huvudsak bra och förbättrar förutsättningarna för folkhälsoarbete på regional nivå.
Ett tydligare folkhälsopolitiskt mål, färre målområden och ett större fokus på
jämlik hälsa i kombination med en översyn av statliga verks och myndigheters uppdrag bedöms ligga i linje med Norrbottens regionala och lokala behov
för att åstadkomma ett mer systematiskt folkhälsoarbete och på sikt förbättra
befolkningens hälsa.

Sammanfattning
Kommissionen lägger en rad förslag för att förtydliga och utveckla det folkhälsopolitiska ramverket i syfte att förstärka arbetet med en god och särskilt
en jämlik hälsa. Betänkandet fokuserar på statliga verks och myndigheters
arbete, styrning och uppföljning av folkhälsopolitiken. Bland annat föreslås
färre målområden och att det folkhälsopolitiska målet ändras till ”Att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen”.

Ärendet
Region Norrbotten anser att Kommissionens delbetänkande är bra och presenterar en nyanserad och heltäckande problembild. Förslagen som delbetänkandet lyfter för att stärka det folkhälsopolitiska ramverket är i huvudsak
bra och förbättrar förutsättningarna för folkhälsoarbete på regional nivå.
Region Norrbotten är kansli och samordnande organisation för Norrbottens
regionala folkhälsoarbete och det är utifrån den rollen som några förslag
lyfts som särskilt viktiga.
Färre målområden med stärkt fokus på jämlikhet

Region Norrbotten delar Kommissionens förslag om en översyn av de nationella målområdena och att de minskas från elva till följande åtta.
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 Inkomster och försörjningsmöjligheter
 Boende och närmiljö
 Levnadsvanor
 Kontroll, inflytande, och delaktighet
 En jämlik och hälsofrämjade hälso- och sjukvård.
Region Norrbotten ansluter sig till Kommissionens åsikt att en jämlik och
hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig pusselbit i arbetet med att
förbättra folkhälsan i en kommun, region eller land.
Stärka statliga myndigheters och verks roll och ansvar

Region Norrbotten ställer sig bakom Kommissionens förslag om ett utvecklat och förtydligat uppdrag till folkhälsomyndigheten samt till relevanta statliga verk och myndigheter. Ett viktigt medskick är att de statliga företrädare
som finns representerade på regional och lokal nivå (exempelvis polis, försäkringskassa och arbetsförmedling) deltar och samordnar sitt arbete med
eventuella regionala folkhälsoinitiativ.
Mot bakgrund av detta ansluter sig Region Norrbotten till kommissionens
förslag om att det är betydelsefullt att förtydliga länsstyrelsernas roll i det
regionala folkhälsoarbetet och att de på ett aktivt och balanserat sätt bidrar
till samordningen, liksom samverkar med kommuner, landsting och regioner
i utveckling och uppföljning av folkhälsoarbetet och utifrån de förutsättningar och behov som identifierats på lokal och regional nivå.
Utreda lagstöd för arbete med en god och jämlik hälsa

Regionen ställer sig bakom Kommissionens förslag att utreda behovet av en
folkhälsolag med syfte att förstärka sakområdet i förhållande till andra politikområden samt bidra till att ägarskap och ansvarsfördelning definieras på
nationell, regional och lokal nivå.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Yttrande över ”En god och jämlik hälsa (SOU 2017:4)”
Protokollsutdrag skickas till:
Socialdepartementet
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§ 141

Remiss Ny målstyrning för
transportpolitiken
Dnr 1496-2017

Beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
I rapporten har Trafikanalys, på uppdrag av regeringen, gjort en översyn av
de transportpolitiska målens preciseringar som förtydligar hur målen ska
tolkas. Ambitionen är att säkerställa att preciseringarna av målen, på ett tydligt sätt, speglar regeringens prioriteringar för transportpolitiken. I uppdragen ingår också att se över uppföljning av målen och preciseringarna, samt
att lämna förslag avseende styrning.
Region Norrbotten välkomnar en översyn av de transportpolitiska preciseringarna och uppföljning av de transportpolitiska målen och är i huvudsak
positiv till utredningens förslag.

Ärendet
Utredningens bedömning är att de befintliga preciseringarna idag är för
många och därför har för svag politisk relevans för att ha potential för styrningseffekt. Utredningen anser att uppföljningen av de transportpolitiska
målen bör omfatta alla aspekter av en långsiktig hållbar transportförsörjning.
Uppföljningen behöver därför ske på indikatornivå och omfatta fler delar av
målen än de som ryms inom prioriteringarna.
För att minska risken för sammanblandning med de befintliga preciseringarna, och för att betona att detta är prioriteringar och inte transportpolitiken i
sin helhet föreslås att begreppet precisering utgår. De anser att benämningen
istället bör vara prioriteringar och att de tidigare 12 preciseringarna föreslå
ersättas av tre priorteringar, dessa är:




Tillgänglighet för ökad tillväxt, sysselsättning och bostadsförsörjning
Ett klimatneutralt transportsystem
Ett hälsofrämjande och säkert transportsystem

Uppföljningen av de transportpolitiska målen och de föreslagna prioriteringarna föreslås baseras på 15 indikatorer där varje indikator består av ett antal
mått.
Regionen ser positivt på att de tidigare 12 preciseringarna ersätts med tre
prioriteringar. Regionen är dock av uppfattningen att de nya indikatorerna
och måtten är för många till antalet då en sådan uppföljning skulle bli alltför
resurskrävande. Därför anser regionen att det finns behov av en översyn av
dessa.
Regionens uppfattning är att transportsystemet ett viktigt verktyg i det regionala tillväxtarbetet och anser därför att det än tydligare behöver synliggö-
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ras i utformningen av indikatorer och mått. Regionen vill även framföra
behovet av en målstyrning där fungerande välfärdsstråk prioriteras som en
viktig förutsättning för en utveckling av en hållbar och god livsmiljö i hela
landet.
Regionen anser att det finns behov av att utveckla måtten för att spegla näringslivets och godsköparens aspekter på tillgänglighet. Det behöver finnas
ett mått som beskriver godsstråkens redundans och robusthet då dessa bidrar
till minskad sårbarhet i systemet och är avgörande för att säkra industrins
transportkedja.
Regionen vill också understryka vikten att säkerställa gränsöverskridande
transporter, liksom transittrafik i de indikatorer som beskriver godstrafiken.
Sammantaget är dessa frågeställningar av särskilt stor betydelse för Norrbotten och den gränsöverskridande infrastruktur som finns.
Regionen ser positivt på att utredningen lyfter Regeringskansliets roll gällande prioriteringar i målkonflikter för att förbättra styrningen samt tydliggöra olika myndigheters uppdrag och ansvar.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Remissyttrande
Remisskrivelse
Ny målstyrning för transportpolitiken, rapport 2017:1
Protokollsutdrag skickas till:
Näringsdepartementet
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§ 142

Remiss Kultursamverkan för ett
Sverige som håller ihop (Ds 2017:8)
Dnr 1403-2017

Beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Syftet med utredningen är att lämna förslag och bedömningar om framtida
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för förslag och bedömningar är att minska skillnader i tillgång
till kultur i hela landet, samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar.
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag.
Regionen ställer sig särskilt positiv till förslaget om att utvecklingsbidragen
fortsatt bör fördelas av Statens kulturråd, att samtliga landsting upptas i kultursamverkansmodellen, att den politiska dialogen mellan stat och region
förstärks, liksom till förslaget som syftar till förenklad uppföljning av modellen. Regionen anser även att det bör klargöras hur, inom befintliga ramar,
skillnader i tillgång till kultur i hela landet ska minska.

Ärendet
Utredningen lämnar förslag kring Kulturrådets roll för tillgång till kultur i
hela landet samt fördelning av utvecklingsbidragen. Vidare lämnas förslag
om Stockholms läns inkludering i kultursamverkansförordningen, utveckling
av dialoger med det civila samhället samt dialog mellan den nationella och
regionala politiska nivån. Film-, bild- och formkonstområdenas roll och
utveckling är också delar som behandlas i promemorian samt hur uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen kan förbättras.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Remisskrivelse
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – Framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (DS 2017:8)
Protokollsutdrag skickas till:
Kulturdepartementet
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§ 143

Remiss Promemoria med förslag om
ändrade övergångsbestämmelser för
den föreslagna lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (Prop. 2016/17:106)
Dnr 1439-2017

Beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
I proposition 2016/17:106 föreslår regeringen att en ny lag, lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska införas.
Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård.
I propositionen presenteras förslag till övergångsbestämmelser vid införandet av den nya lagstiftningen för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk
vård. Övergångsbestämmelserna innebär att lagstiftaren anger olika tidsangivelser och betalningskrav för somatisk och psykiatrisk sluten vård.
Region Norrbotten ställer sig negativ till de föreslagna övergångsreglerna i
promemorian och anser att patienter inom somatisk vård och psykiatri ska
likställas varför samma lagstiftning bör gälla.

Ärendet
I propositionen 2016/17:106 föreslår regeringen att en ny lag, lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt
upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Enligt den nya lagstiftningen ska tre dagar gälla innan kommunens
betalningsansvar inträder. I promemorian föreslås en övergångsbestämmelse
för sluten psykiatrisk vård under 2018. Enligt bestämmelsen ska betalningsansvar för patienter i sluten psykiatrisk vård inträda först 30 dagar efter
underrättelse om utskrivningsklar patient, vilket motsvarar nuvarande lagstiftning. Detta föreslås gälla såvida inte kommun och landsting/region
kommit överens om annan tidpunkt.
Vid utskrivning av patienter från somatisk vård gäller tre dagar innan kommunens betalningsansvar inträder. Övergångsbestämmelserna föreslås gälla
under 2018 och därefter gäller samma lagstiftning oavsett om patienterna är
inskrivna i somatisk vård eller psykiatrisk vård.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Remissyttrande över Övergångsbestämmelser inför lagförslag samverkan vid
utskrivning från slutenvård prop 2016/17:106
Protokollsutdrag skickas till
Regeringskansliet
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 144

Remiss Rotavirusvaccination i det
nationella vaccinationsprogrammet
Dnr 1157-2017

Beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccination mot rotavirusinfektion bör
införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Utredningen har mynnat ut i ett beslutsunderlag som utgör ett stöd för regeringens
beslut om ett sådant införande. Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot rotavirusinfektion uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier
för att införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Region Norrbotten ställer sig positivt till införande av rotavirusvaccination i
det nationella vaccinationsprogrammet. Ett införande av rotavirusvaccination
kan kraftigt reducera risken för insjuknande i rotavirusinfektion och komplikationer efter infektionen hos barnen. Sjukdomsbördan reduceras inte bara
för individen utan även för samhället och hälso- och sjukvården.

Ärendet
I beslutsunderlaget från Folkhälsomyndigheten har en bedömning gjorts
utifrån de 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och dess
förarbeten. För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram ska vaccinationen;


effektivt förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbördan av smittsamma sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper av befolkningen
 vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv
 vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter
Folkhälsomyndigheten bedömer att rotavirusvaccination är effektivt och att
det är en rimlig relation mellan vaccinationens hälsoeffekter och kostnader,
vilket motiverar ett införande i det allmänna vaccinationsprogrammet för
barn. Folkhälsomyndigheten bedömer vidare att ett införande av rotavirusvaccination är hållbart ur ett medicinskt etiskt och humanitärt perspektiv.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Remiss Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet
S2017/01017/FS
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Protokollsutdrag skickas till:
Folkhälsomyndigheten
Verksamhetsdirektören
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Närsjukvård
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§ 145

Remiss Digitalforvaltning.nu (SOU
2017:23)
Dnr 1484-2017

Beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Sammanfattning
Utredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster.
Utredaren ska också analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn
kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen,
samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet och lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.
I delbetänkandet lämnas förslag att Ekonomistyrningsverket ska axla ansvaret för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Utredningen anser att det
behövs en övergripande plan för att stärka digitaliseringen av den offentliga
sektorn. Vidare anges i utredningen att samarbetet mellan staten, kommunerna och landstingen behöver ges fastare former genom överenskommelser
och uppföljning. Detta ska ingå i myndighetens förordning.
Utredningen önskar regeringsbeslut om ambitionshöjning avseende den nationella tjänsten Mina meddelanden som främst påverkar statliga myndigheter, men som även kan komma att omfatta kommuner och landsting.
Region Norrbotten instämmer i stort i förslaget, men vill poängtera att ökad
ambitionsnivå för digitaliseringen bör ske med hänsyn till nyttovärdering,
ekonomiska förutsättningar liksom det kommunala självstyret. Region Norrbotten väljer att inte lämna yttrande om vilken myndighet som ska ansvara
för digitaliseringen.

Ärendet
Region Norrbotten har fått inbjudan att lämna synpunkter på delbetänkandet
digitalforvaltning.nu.
Kommittédirektiv
Regeringen beslutade den 19 maj 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag
att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande
och förvaltning av nationella digitala tjänster (dir 2016:39). Uppdraget ska i
denna del redovisas senast den 15 mars 2017.
29 november 2016 fick utredningen ett tilläggsdirektiv (2016:97). Utredaren
ska analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom
att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för
dessa frågor till en myndighet. Utredaren ska med utgångspunkt i analysen
lämna förslag till nödvändiga författningsändringar och övriga åtgärder som
krävs för att en myndighet så snart som möjligt ska kunna ges den aktuella
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uppgiften. Utredaren ges vidare i uppdrag att lämna förslag till en reglering
som innebär en skyldighet för lämpliga statliga och kommunala myndigheter
att ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden. Uppdraget slutredovisas senast den 31 december 2017.
Delbetänkandet Digitalforvaltning.nu
I delbetänkandet lämnas förslag på vilken myndighet, inom ramen för den
befintliga myndighetsstrukturen, som kan axla ansvaret för digitaliseringen
av den offentliga sektorn. Utredningen bedömer att Ekonomistyrningsverket
är bäst lämpat att ta emot uppdraget, men uppger att en utbyggd Elegitimationsnämnd är ett alternativ.
Region Norrbotten väljer att inte lämna yttrande om vilken myndighet som
ska ha ansvaret.
Utredningen anser att det behövs en övergripande plan för att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn. Vidare anges i utredningen att samarbetet
mellan staten, kommunerna och landstingen behöver ges fastare former genom överenskommelser och uppföljning. Detta ingår i myndighetens förordning. Myndigheternas och kommunernas arbete med att bygga ut den digitala förvaltningen följs upp genom självutvärdering och verifiering enligt
utredningen. En av ambitionerna med att samla ansvaret hos en myndighet är
att den ska kunna vara en naturlig motpart till SKL och stödja samverkan
mellan statliga myndigheter och kommuner i det digitala utvecklingsarbetet.
Utredningen föreslår vidare att det vid den myndighet som får det samlade
ansvaret ska inrätta ett digitaliseringssamverkansråd som har till uppgift att
ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering. En viktig uppgift för digitaliseringssamverkansrådet är
att stödja samverkan mellan de olika aktörerna i utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga sektorn. Digitaliseringssamverkansrådet består av
myndighetschefen, som är ordförande, och cheferna för de myndigheter som
regeringen beslutar samt en representant för Sveriges Kommuner och Landsting. Frågor av principiell eller större vikt ska föredras i rådet innan myndighetschefen fattar beslut.
Region Norrbotten instämmer i förslaget, men vill poängtera att ökad ambitionsnivå bör ske med hänsyn till nyttovärdering och ekonomiska förutsättningar. Region Norrbotten ser inte att delbetänkandet lämnar några förslag
som har konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, men vill poängtera
att detta är fortsatt viktigt att ta hänsyn till.
Utredningens förslag avseende Mina meddelanden innebär att det skapas en
rättighet för enskilda och företag att få sin myndighetspost elektroniskt, om
man begärt det och om det inte finns särskilda skäl för undantag. Skillnaden
gentemot nuläget är att det är frivilligt för, i princip alla statliga myndigheter, att ansluta som avsändare i Mina meddelanden. Kommuner och landsting
kan även fortsättningsvis teckna avtal med Skatteverket och skicka säkra
elektroniska meddelanden i infrastrukturen. Skillnaden gentemot nuläget är
att utredningen föreslår att regeringen ska fatta beslut om ett mål för övergång. Utredningens förslag innebär således en ambitionshöjning som även
omfattar kommuner och landsting.
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Region Norrbotten vill poängtera att ökad ambitionsnivå för Mina meddelanden bör ske med hänsyn till nyttovärdering och ekonomiska förutsättningar.
I textmaterialet utelämnas begreppet landsting (begreppet regioner används
inte alls) vid flertalet tillfällen där myndigheter och kommuner anges, vilket
bidrar till viss otydlighet om Region Norrbotten omfattas eller om begreppet
endast är bortglömt. Detta gäller dock inte avsnittet med förslag på förordning.
Region Norrbotten väljer att kommentera detta för att öka tydligheten.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Remissyttrande
Remisskrivelse
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2017/03/sou-201723/
Protokollsutdrag skickas till:
Regeringskansliet
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§ 146

Reviderad bolagsordning för IT
Norrbotten AB
Dnr 2038-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
1. Reviderad bolagsordning för IT Norrbotten AB godkänns.

Sammanfattning
Det finns i länet ett ökat behov av att stödja både mindre och medelstora
kommuners stadsnät, där resurserna är små. Näten har inte heller kunnat
uppfylla de nya kraven på ett säkert nät. Efter diskussioner på ägarsamrådet
2017 beslutades att IT Norrbotten AB ska kunna erbjuda länets kommuner
tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät. För att det ska vara möjligt
behöver bolagsordningen revideras under punkter verksamhetens inriktning
med tillägget att bolaget ska erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta
och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör.

Ärendet
IT Norrbotten AB har under många år drivit, effektiviserat och utvecklat det
regionala nätet från att vara ett regionalt datanät till att bli ett globalt datanät.
Ett behov har även funnits att stödja både mindre och medelstora kommuners stadsnät, där resurserna för detta varit små. Näten har inte heller kunnat
uppfylla de nya kraven på ett säkert nät.
IT Norrbotten har därför tillsammans med stadsnäten i Arvidsjaur, Kalix och
Älvsbyn utvecklat ett lokalt/regionalt koncept som går under arbetsnamnet
”Stadsnät i Samverkan” (SiS). SiS är en volymbaserad samverkansmodell
mellan stadsnäten som har IT Norrbotten som en sammanhållande enhet.
Affärsmodellen är transparent, ger högsta möjliga ersättning till stadsnäten
och ser till att så mycket som möjligt av affären stannar i regionen. Utgångspunkten är att det regionala nätet och stadsnäten tillsammans ska betraktas
som ett nät, vilket i sig ger både skal- och volymfördelar. I praktiken innebär
det att ju fler stadsnät som deltar, desto billigare blir det att driva näten. Fördelen är också att samtliga nät blir öppna nät, d.v.s. konsumenten erbjuds
valfrihet genom olika tjänster från flera tjänsteleverantörer. Näten drivs på
ett professionellt sätt samt uppfyller de nya krav som kommer från olika
myndigheter t ex Post- och Telestyrelsen. Tjänster som försäljning och
marknadsföring tillkommer i konceptet.
Verksamhetens inriktning
Syftet med revideringen är att utöka bolagets möjligheter att bättre stödja
länets kommuner med nya tjänster.
I IT Norrbotten AB:s bolagsordning, under punkten Verksamhetens inriktning, står idag att Bolaget ska förvalta och utveckla det länsgemensamma
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fiberbaserade höghastighetsnätet. Meningen förlängs med samt erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör.
Godkännande av respektives ägares fullmäktige
Ändringar i bolagsordningar ska godkännas av respektive ägares fullmäktige
innan fastställande kan göras på en bolagsstämma. Efter att alla ägare godkänt de reviderade bolagsordningarna fastställs de på en extra bolagsstämma. Bolagordningarna är nu föremål för godkännande i respektive ägares fullmäktige.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Reviderad bolagsordning IT Norrbotten AB
Protokollsutdrag skickas till:
Johanna Lindberg, johanna.e.lindberg@norrbotten.se
Anna Lindberg, anna.lindberg@norrbotten.se
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§ 147

Medlemskap i Sveriges Ekokommuner
(SEKOM)
Dnr 2027-2017

Beslut
1. Region Norrbotten ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
(SEkom).
2. Finansiering med 49 tkr/år tas från styrelsens oförutsedda utgifter för att
från 2018 inarbetas i finansplanen.

Yttrande till beslutsförslaget
Genom ett medlemskap i SEkom får Region Norrbotten tillgång till ett nätverk där regionen tillsammans med andra aktörer ges möjlighet att utbyta
erfarenheter, få stöd och råd kring hållbar samhällsplanering och ges möjlighet att samverka inom strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Sammanfattning
Region Norrbotten önskar ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
(SEkom), som en del i regionens arbete att verka för ett hållbart samhälle.
Ett medlemskap i SEkom ger Region Norrbotten tillgång till ett nätverk där
regionen får möjlighet att samverka och jämföra sig med andra regioner/landsting i miljöarbetet.

Ärendet
SEkom är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och
regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. SEkom har
104 medlemmar och föreingen har varit verksam sedan 1995.
Föreningen ska främja utvecklingen av ett mer kretsloppsanpassat samhälle,
byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att
uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa.
SEkom ska vara en förebild för landets kommuner, landsting och regioner i
arbetet för en hållbar utveckling. Föreningen fungerar som opinionsbildare,
ska vara en tydlig lokal röst i miljöpolitiken samt en kunskapsförmedlare av
goda lokala exempel. Föreningen ska även stimulera till erfarenhetsutbyte
mellan lokala aktörer nationellt och internationellt.
Med ett medlemskap i SEkom förbinder sig Region Norrbotten att bedriva
ett långsiktigt organiserat miljöarbete samt främja en långsiktigt hållbar utveckling. Medlemmar i SEkom förväntas att delta aktivt i nätverket samt att
ta till sig och sprida goda exempel.
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Avgift
Medlemskap i SEkom består av en fast avgift på 4 000 kronor och en rörlig
avgift på 30 öre per kommuninvånare upp till maximalt 150 000 invånare.
Medlemsavgiften för Region Norrbotten blir således
49 000 kronor per år.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsutdrag skickas till:
Camilla Häggström, camilla.haggstrom@norrbotten.se
Anna Lindberg, anna.lindberg@norrbotten.se
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§ 148

Nominering av ledamot i
Sturkturfondspartnerskapet för Övre
Norrland
Dnr 12-2017

Beslut
1. Agneta Granström (MP) nomineras till ledamot i strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland för programperioden fram till 2019-12-31.

Ärendet
Region Norrbottens ledamot i strukturfondspartnerskaptet för Övre Norrland, Maria Stenberg (S), har utsetts till ordförande. Därför erbjuds Region
Norrbotten att nominera en ny ledamot.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsutdrag skickas till:
Strukturfondspartnerskapet
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§ 149

Vårdval Norrbotten, januari-april 2017
Dnr 2258-2017

Beslut
1. Uppföljningsrapport för Vårdval Norrbotten januari-april 2017 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder så att fler når målen
och variationen mellan hälsocentralernas resultat minskar. Särskilt vad
gäller telefontillgänglighet, kontinuitet för mångbesökare, dokumenterade läkemedelsgenomgångar samt levnadsvanearbete.

Yttrande till beslutsförslaget
Resultaten för länets hälsocentraler varierar. Norrbottningar ska ha tillgång
till bra och jämlik primärvård i hela länet. Resultatvariation ska minska och
måluppfyllelsen ska bli bättre. Telefontillgänglighet är ett område som måste
förbättras. Länets befolkning ska ha möjlighet att komma i kontakt med vården samma dag då behov finns.
Hälsosamtalen ökar, vilket är glädjande. Utgångspunkten för hälsosamtalen
är att genom att nå många kan hälsan i befolkningen påverkas och insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar minska.

Sammanfattning
Beställaren följer ett antal indikatorer som redovisas i delårs- och årsrapporter. Uppföljningen visar att resultaten varierar mellan hälsocentraler i länet.
Förbättringspotential finns inom telefontillgänglighet, kontinuitet för mångbesökare, arbete med levnadsvanor och dokumenterade läkemedelsgenomgångar. Antalet hälsosamtal har ökat, men fortfarande genomförs för få
hälsosamtal. Utgångspunkten för hälsosamtalen är att genom att nå många
kan hälsan i befolkningen påverkas. Beställaren kommer att föra dialog med
verksamheten om områden med bristande resultat och låg måluppfyllelse.

Ärendet
Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer i vårdvalet, oavsett driftsform, har samma uppdrag. De ska leverera en kvalitativt
god primärvård utifrån regionens beställning. Hälsocentralerna ska erbjuda
en trygg och säker vård och uppfylla samma krav på kvalitet, kompetens och
tillgänglighet.
I Norrbotten finns totalt 31 hälsocentraler, av dessa drivs 27 i egen regi. Majoriteten av norrbottningarna (87 procent) får sin primärvård via Region
Norrbottens hälsocentraler.
Länssnitt för telefontillgänglighet är 85 procent, vilket är på samma nivå
som föregående år. Det finns ett antal hälsocentraler som har oacceptabelt
låg telefontillgänglighet, i snitt mellan 55 och 69 procent.
Äldre patienter med många förskrivna läkemedel bör ha en årlig läkemedelsgenomgång. Resultaten visar att endast 16 procent av patienter 75 år
eller äldre med fem eller fler uthämtade läkemedel hade en dokumenterad
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läkemedelsgenomgång. Resultaten ligger på samma nivå som året före och
är långt ifrån målnivån som är 50 procent.
Många olika undersökningar påvisar att patienter skattar kontinuitet högt. En
indikator som följs i vårdvalet är läkarkontinuitet för patienter med många
besök. Måttet beskriver hur stor andel av patienter med tre eller fler läkarbesök under en 12 månaders period har haft minst 50 procent av läkarbesöken
hos samma läkare. Länssnittet är 41 procent, målnivån är 50 procent. Resultaten varierar mellan 22 procent och 67 procent.
Det finns förbättringspotential för dokumenterat levnadsvanearbete, resultaten förbättras långsamt.
Hälsosamtal skall erbjudas till alla listade som under året fyller 30, 40, 50
eller 60 år. Från januari 2017 erbjuds 50 och 60 åringar också provtagning
av blodsocker och kolesterol. Sedan tidigare ingår mätning av vikt, BMI,
midjemått och blodtryck för alla åldersgrupper. Antalet genomförda hälsosamtal var under perioden totalt 325, vilket är mer än dubbelt så många som
under motsvarande period året före. Flera hälsocentraler har inte kommit
igång med hälsosamtalen trots påstötningar. Hälsosamtalen kommer även
fortsättningsvis vara ett fokusområde för beställarens uppföljning av uppdraget inom vårdval.
Målet är att 80 procent av de som är inskrivna inom mödrahälsovård får ett
tidigt separat hälsosamtal. Snittresultat för länet är 67 procent, det finns dock
en stor variation mellan hälsocentralerna. Länssnittet för hembesök hos
familjer med ett nyfött barn är 68 procent, målet är 70 procent. Drygt hälften
av hälsocentralerna når målet. Nio hälsocentraler har resultat under 50 procent. Depressionsscreening för nyförlösta uppnår ett länssnitt på 53 procent,
målet är 90 procent. Det finns några hälsocentraler som har tydlig förbättringspotential.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Vårdval Norrbotten, Uppföljning januari-april 2017
Resultatbilaga
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef för Division Närsjukvård
Ekonomi- och planeringsavdelningen
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§ 150

Försäljning av Minken 2, Arjeplog
Dnr 2201-2017

Beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att genomföra försäljningen i enlighet med
nedan redovisad avtalskonstruktion.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på att avyttra fastigheten Minken 2 till Arjeplogs
kommun. Det ligger i linje med Region Norrbottens fastighetsstrategi att
successivt minska regionens lokalytor.

Sammanfattning
Region Norrbotten och Arjeplogs kommun är överens om att regionen säljer
fastigheten Minken 2 till Arjeplogs kommun. Tidpunkten för övertagandet är
1 juli 2017.

Ärendet
Region Norrbotten säljer fastigheten Minken 2 till Arjeplogs kommun. Fastigheten inrymmer regionverksamhet som hälsocentral, ambulans och folktandvård men även extern verksamhet som kommunala boenden.
Uthyrningsbar lokalyta är 5 937 kvm. Regionen hyr idag 32 procent av lokalytan, kommunen 39 procent och vakanta ytor motsvarar 29 procent.
Kommunens avsikt är att efter ett förvärv genomföra en större om- och tillbyggnad för att samla ytterligare kommunal verksamhet till ett ställe.
Kommunen och regionen har gemensamt tagit fram nedanstående förslag till
avtalskonstruktion.
Avtalskonstruktion
 Region Norrbotten säljer fastigheten Minken 2 i Arjeplog till fastighetens bokförda värde vid tillträdesdagen med tillägg för avlyft moms som
ska återföras.
 Bokfört värde 2017-06-30 kommer att vara ca 5 270 tkr.
 Regionen träffar ett 18-årigt hyresavtal som baseras på dagens hyresnivåer.
 Regionfastigheter bekostar vissa takåtgärder till värde av maximalt 900
tkr.
 Övertagande kommer att ske 1 juli 2017.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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Bilagor:
Avtal
Protokollsutdrag skickas till:
Arjeplogs kommun
Avdelningsdirektör Ekonomi och planering
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Service
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§ 151

Uppsägning och överlåtelse av
medlemskap i samband med ändrat
huvudmannaskap för Grans
Naturbruksgymnasium
Dnr 2327-2017

Beslut
1. Region Norrbotten ansöker om överlåtelse av medlemskap och insatskonto, 288 741 kronor, i Norrmejerier Ekonomisk förening till Piteå
kommun från och med 1 augusti 2017.
2. Region Norrbotten ansöker om uttag av insatsemissionen, 142 072 kronor i Norrmejerier Ekonomisk förening i samband med överlåtelsen av
medlemskapet.
3. Region Norrbotten ansöker om överlåtelse av medlemskap och insatskapital, 17 000 kronor, i Lantmännen Ekonomisk förening till Piteå
kommun från och med 1 augusti 2017.
4. Region Norrbotten ansöker om uttag av emissionskapitalet och sparmedlen, 114 994 kronor samt 14 422 kronor i Lantmännen Ekonomisk förening i samband med överlåtelsen av medlemskapet.
5. Region Norrbotten ansöker om uppsägning av medlemskap och överlåtelse av inbetalda insatser, 12 343 kronor, i Växa Sverige Ekonomisk
förening från och med 1 augusti 2017.
6. Region Norrbotten ansöker om uppsägning av medlemskap Norra
Skogsägarna Ekonomisk förening (kopplad till Gran naturbruksgymnasium) från och med 1 augusti 2017.
7. Region Norrbotten ansöker om uttag av inbetalt kapital 8 121 kronor i
Norra Skogsägarna Ekonomisk förening (kopplad till Gran naturbruksgymnasium) i samband med uppsägning av medlemskap.
8. Region Norrbotten avvaktar avvecklingen av Sveriges Djurbönder Ekonomisk förening och avslutar därefter medlemskapet under 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Den 26 april 2017 (§39/2017) beslutade regionfullmäktige om ändrat huvudmannaskap för Gran naturbruksgymnasium till Piteå kommun. Med anledning av verksamhetsövergången bör Region Norrbottens ingångna medlemskap vid naturbruksgymnasiet sägas upp alternativt överlåtas till Piteå
kommun.

Sammanfattning
Region Norrbotten har för Gran naturbruksgymnasium tecknat medlemskap i
fem ekonomiska föreningar. Efter verksamhetsövergången kvarstår inget
motiv för regionen att vara medlem i föreningarna därför bör medlemskapen
sägas upp eller överlåtas till den nya huvudmannen. Piteå kommun önskar
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överta medlemskap i Norrmejerier Ekonomisk förening, Lantmännen Ekonomisk förening samt Växa Sverige Ekonomisk förening.

Ärendet
Norrmejerier Ekonomisk förening
Enligt bokslut 2016-12-31 innehar Region Norrbotten 142 072 kronor på sitt
insatsemissionskonto och 288 741 kronor på sitt insatskonto i föreningen
Insatsemissionen är delar av föreningens vinst under medlemsåren. Insatsen
består av en grundinsats på 40 000 kronor samt en leveransinsats som beräknas på den kvantitet i kilo mjölk som Gran naturbruksgymnasium levererat
under åren. Om Region Norrbotten säger upp medlemskapet och Piteå kommun tecknar ett nytt måste kommunen under ett antal år betala en insats.
Naturbruksgymnasiet skulle således betala insatsen två gånger.
Lantmännen Ekonomisk förening
Enligt bokslutet 2016-12-31innehar Region Norrbotten 114 994 kronor i
emissionskapital, 17 000 kronor i insatskapital och 14 422 kronor i sparmedel i föreningen.
Emissionskapitalet är delar av föreningens vinst under medlemsåren. Insatskapitalet består av en insatsskyldighet på 10 000 kronor samt ytterligare
frivillig insats på 7 000 kronor. Sparmedel avser efterlikvid, återbäring och
insatsutdelning. Om Region Norrbotten säger upp medlemskapet återbetalas
insatskapitalet under tre år. Insatskapitalet bedöms ringa och bör därför
övergå till Piteå kommun.
Växa Sverige Ekonomisk förening
Enligt bokslutet 2016-12-31 innehar Region Norrbotten 12 343 kronor i
inbetalda insatser i föreningen.
Under första medlemsåret har Region Norrbotten betalat en grundinsats på
1 000 kronor. Därefter har insatsskyldigheten varit knuten till medlems omsättningsvärde. Medlemskapet kan inte överlåtas, däremot kan insatsen överlåtas. Piteå kommun behöver således inte betala någon grundinsats. Insatskapitalet bedöms som ringa och bör därför övergå till Piteå kommun.
Norra Skogsägarna Ekonomisk förening
Enligt bokslutet 2016-12-31 innehar Region Norrbotten 7 923 kronor på
insatskonto samt 198 kronor på virkeskonto, totalt 8 121 kronor, i föreningen.
Medlemskapet är knutet till Gran naturbruksgymnasium. Region Norrbotten
har ytterligare ett medlemskap i föreningen som är kopplat till skogen i Kalix kommun vilket kommer att kvarstå.
Sveriges Djurbönder Ekonomisk förening
Enligt bokslutet 2016-12-31 innehar Region Norrbotten 4 039 kronor i
emission och 49 593 kronor i insatser i föreningen.
Föreningen Sveriges Djurbönder är under avveckling. Eventuell återbetalning av emissioner och insatser kommer att ske kring årsskiftet 2017/2018.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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Protokollsutdrag skickas till:
Anna Lindberg; anna.lindberg@norrbotten.se
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§ 152

Överlåtelse av J C Kempes Minne
respektive Samfond för Grans
lantbruksskola
Dnr 2380-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:
1. Region Norrbotten ansöker om överlåtelse av huvudmannaskapet för
fonderna J C Kempes Minne respektive Samfond för Grans lantbruksskola till Piteå kommun

Sammanfattning
Region Norrbotten förvaltar två äldre fonder som är avsedda för stipendier
till elever vid Grans naturbruksgymnasium. Den 26 april 2017 (§ 39/2017)
beslutade regionfullmäktige om ändrat huvudmannaskap för Gran naturbruksgymnasium till Piteå kommun, med anledning av detta bör även fonderna byta huvudman. Värdet för de båda fonderna uppgick per bokslut
2016-12 31 till 162 622 kronor.

Ärendet
J C Kempes Minne
Fonden har funnits i regionen sedan 1950-60-talet. I samband med de årliga
skolavslutningarna delas en summa pengar ut till elever vid naturbruksgymnasiet. Per bokslutet 2016-12-31 hade fonden ett värde på 138 258 kronor.
Samfond för Grans lantbruksskola
Fonden är en sammanläggning av Paul Hellströms minnesstipendiefond,
Anna och Arvid Stenbergs i Lillpite stipendiefond och Frans Wallsténs stipendiefond. Sammanläggningen gjordes 1990. Per bokslutet 2016-12-31
hade fonden ett värde på 24 364 kronor.
Protokollsutdrag skickas till:
Anna Lindberg, anna.lindberg@norrbotten.se
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§ 153

Uppsägning av samverkansavtal för
WINTERNET ekonomisk förening
Dnr 2477-2017

Beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Samverkansavtalet för WINTERNET ekonomiska förening sägs upp
senast den 30 juni 2017.
2. Efter uppsägningen av avtalet påbörjas en utredning och en omförhandling av Region Norrbottens medverkan i WINTERNET.

Yttrande till beslutsförslaget
När landstinget övergått till region, är det logiskt att också se över de samarbetsformer där organisationen deltar, för att säkerställa att engagemangen
går i linje med den verksamhetsinriktning som regionbildningen medfört.

Sammanfattning
I samband med att landstinget har blivit region behöver organisationens engagemang i olika bolag och liknande ses över, för att säkerställa adekvat
koppling till regionens verksamhet och ändamål. Sedan år 2012 finns samverkansavtal för WINTERNET, en ekonomisk förening, med Norrbottens
läns landsting, Luleå kommun och Bodens kommun som medlemmar. Medlemmarna ska med WINTERNET skapa en unik verksamhet med utveckling
fokuserad kring idrott, friskvård, hälsa, folkhälsa, samt rehabiliteringskunskap inom arbetsliv, idrott och övrigt samhälle. Nuvarande samverkansavtal
för WINTERNET behöver sägas upp senast den 30 juni i år, för att inte löpa
två ytterligare år innan översyn och ev omförhandling av avtalet och samverkan skulle blir aktuell.

Ärendet
År 2012 ingick landstinget avtal om samverkan för WINTERNET ekonomisk förening, tillsammans med Luleå respektive Bodens kommun. Luleå
kommun ersatte då Handelskammaren som medlem, utöver landstinget och
Boden. Enligt stadgarna ska medlemmarna med WINTERNET skapa en
unik verksamhet med utveckling fokuserad kring idrott, friskvård, hälsa,
folkhälsa, samt rehabiliteringskunskap inom arbetsliv, idrott och övrigt samhälle. Verksamheten ska även fungera som inkubator och möjliggöra affärsdrivande verksamhet och avknoppningar. Verksamhetens innehåll består av
utbildning, handledning, forskning och utveckling samt uppdragsverksamhet
inom idrott, träning, friskvård, hälsa, folkhälsa, rehabilitering, sjukgymnastik, medicin och hälso- och sjukvård. Verksamheten upplåter även träningsanläggning inom och utomhus samt åtkomst till distribuerade databaser innehållande rådgivning och information.
Verksamhetsbasen utgörs av insatser tillsammans med arbetsgivare, organisationer och myndigheter för att förbättra folkhälsan och minska ohälsa i
arbete, idrott och övrigt samhälle. Verktygen i detta arbete utgörs av spets-
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kunskap om människans reaktion på träning och inaktivitet, om grunderna
för en god hälsa och om möjligheterna att ge individuellt anpassade råd om
träning och livsstilsförändringar samt en individuell uppföljning. Forsknings- och utvecklingsarbete ska ligga på hög nationell och internationell
nivå. En viktig del är också att följa utvecklingen i omvärlden och samt
bildande och samverkan i nätverk. Inriktningen ska styras av medlemmarnas
krav.
Verksamheten finansieras av medlemmarnas årliga medlemsavgift samt
tillskott från externa finansiärer och genomförande av projekt. Föreningen
har sitt säte i Bodens kommun. Medlemsavgifterna för år 2017 uppgick till 1
mkr för Bodens kommun, 500 tkr för Luleå kommun, samt 2 mkr för Region
Norrbotten.
I och med att landstinget blev region den 1 juni 2017, bör organisationens
deltagande i olika samverkansformer ses över för att tillse att de engagemang
regionen har, också ligger väl i linje med verksamhetens nuvarande inriktning och prioriteringar.
För medlemmar i WINTERNET gäller att avtalet förlängs med två år i taget
om det inte sägs upp senast sex månader före utgången av avtalsperioden. Då
nuvarande avtal löper ut den 31 december 2017 behöver avtalet sägas upp
senast den 30 juni för att översyn och eventuell omförhandling ska kunna
ske med effekt år 2018. Uppsägning efter den 30 juni skulle innebära att
effekter av omförhandling skulle behöva dröja till år 2020.

Ärendets behandling
Kenneth Backgård (NS) lämnar följande yttrande: ”I de omförhandlingar
som skall starta, utgår vi från att Regionen ur folkhälsosynpunkt inser värdet
med Winternets verksamhet, och att Regionen står kvar som delfinansiär av
verksamheten”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsutdrag skickas till:
WINTERNET ekonomisk förening
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§ 154

Överlämnande av betygsdatabasen
Procapita till Piteå kommun
Dnr 2528-2017

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Piteå Kommun övertar betygsdatabasen Procapita från Grans naturbruksgymnasium.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2017-05-26 § 39 att ändra huvudmannaskap för
Grans naturbruksgymnasium från Region Norrbotten till Piteå kommun. I
samband med detta ska gymnasieskolans arkiv överföras till regionens länsarkiv. I denna process har Piteå kommun kommit med önskemål om att
överta betygsdatabasen Procapita, istället för att den i likhet med resten av
skolans arkiv slutarkiveras hos regionens länsarkiv.

Ärendet
När huvudmannaskapet övergår från Region Norrbotten till Piteå kommun
ska gymnasieskolans arkiv tas om hand för arkivering. Samtliga av skolans
arkiverade handlingar kommer då att flyttas över till regionens länsarkiv.
Piteå kommun har uttryckt ett önskemål om att överta betygsdatabasen
Procapita, eftersom det underlättar hanteringen av elevernas betyg som fortfarande går kvar på skolan.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsutdrag skickas till:
Grans naturbruksgymnasium, Bo Wiberg, skolchef
Piteå kommun, Irene Johansson Worrsjö, förvaltningsekonom
Lena Lövgren, ekonomi- och planeringschef
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§ 155

Försäljning tomtmark Kalix
Dnr 2489-2017

Beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Genomföra försäljning av del av Tor 4 till Kalix kommun under förutsättning att kommunen har undertecknat ett hyresavtal för en tolvårsperiod för befintligt elevboende.
2. Försäljningen omfattar ca 1,5 hektar och försäljningspriset är 90 kronor
per kvadratmeter

Sammanfattning
Region Norrbotten har en dialog med Kalix kommun angående förvärv av
del av fastigheten Tor 4 under förutsättning att Kalix kommun tecknar ett
tolvårigt hyresavtal med Region Norrbotten för befintligt elevhem. Kalix
kommun avser att köpa resterande del av fastigheten Tor 4 efter den tolvåriga hyrestidens slut.

Ärendet
Region Norrbotten äger tomten Tor 4 i Kalix kommun på vilken det finns ett
befintligt elevboende. Kalix kommun hyr idag detta elevboende.
Region Norrbotten har en dialog med Kalix kommun om försäljning av del
av Tor 4 till kommunen samt fortsatt uthyrning av befintligt elevboende till
kommunen. Försäljningen omfattar ca 1,5 hektar och försäljningspriset är 90
kronor per kvadratmeter. Kalix kommuns avsikt med förvärvet är att på
markområdet låta uppföra 80 smålägenheter.
En förutsättning för försäljningen är att Kalix kommun tecknar ett tolvårigt
hyresavtal med Region Norrbotten avseende förhyrning av befintligt elevboende. Kalix kommun avser att köpa resterande del av fastigheten Tor 4 efter
den tolvåriga hyrestidens slut.

Ärendets behandling
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Bilagor:
Tomtkarta med området markerat
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionchef, Division Service
Division Service, fastigheter
Ekonomi- och planeringsavdelningen
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