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§ 72

Val av protokolljusterare
Ledamoten Mattias Karlsson (M) utses till att jämte ordföranden justera
protokollet.
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§ 73

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Slutlig föredragningslista för sammanträdet fastställs.
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§ 74

Fastställande av närvarorätt vid dagens
sammanträde
Regionstyrelsen beslutar att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.
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§ 75

Återrapportering från regionstyrelsens
temasammanträde 2018-05-02
Ordföranden informerar om regionstyrelsens temasammanträde under förmiddagen.
Hälso- och sjukvårdsenheten informerade om asyl- och flyktingfrågor. Söderberg & Partners informerade om en strategianalys av finanspolicy och
kapitalförvaltning.

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 2 maj 2018

Sida 8 (73)

§ 76

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2018-05-02
Dnr 640-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet
Följande delegationsbeslut återrapporteras till regionstyrelsen:
Regionstyrelsens ordförande
 Yttrande över Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare, Dnr 4488-2017
 Ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2018, Dnr 1013-2018
 Ombud till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags bolagsstämma
2018, Dnr 1014-2018
Regiondirektören
 Avskrivning av fordringar 180214, Dnr 160-2018
 Avskrivning av fordringar 180326, Dnr 160-2018
Ekonomi- och planeringsdirektören
 Avskrivning av fordringar 180216, Dnr 160-2018
 Avskrivning av fordringar 180326, Dnr 160-2018
Avdelningen för regional utveckling
 Återrapportering av delegationsbeslut januari 2018 – mars 2018
Division Service/upphandling
 Förteckning över delegationsbeslut 2018-01-29 – 2018-03-26
Verksamhetsdirektören
 Yttrande över Folkhälsomyndighetens remiss Strategiplan vid influensapandemi, Dnr 579-2018
Beställaransvarig
 Samverkansavtal om fysioterapiverksamhet
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§ 77

Rapport från internationella
beredningen
Dnr 315-2017

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Internationella beredningen avlägger rapport.
Bilagor
Rapport från Internationella beredingen 2018-04-17
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§ 78

Regiondirektörens rapport
Dnr 5-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regiondirektörens rapport enligt bilaga.
Bilagor
Regiondirektörens rapport till regionstyrelsen 2018-05-02
Ledningsrapport mars 2018
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§ 79

Återrapportering av regionstyrelsens
uppdrag till regiondirektören 2018-0502
Dnr 1338-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
I regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondirektören. Styrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade till styrelsens behandling av olika ärenden. För att ge styrelsen en aktuell och löpande information om de åtgärder som vidtagits med anledning av olika
uppdrag införs en återkommande punkt vid varje sammanträde med regionstyrelsen, där aktuella uppdrag redovisas. Uppdragen och vidtagna åtgärder
redovisas i en sammanställd bilaga. Där framgår även vart uppdragen kommer ifrån (styrelsesammanträde eller styrelseplanen).
Återrapporteringen delges styrelsen, som kan lägga informationen till handlingarna eller ge regiondirektören kompletterande uppdrag, alternativt efterfråga ytterligare information vid behov.
Bilagor:
Förteckning över regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2018-05-02
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§ 80

Ny finanspolicy
Dnr 1299-2018

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta förslag till ny finanspolicy.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att öka avsättningen
till kapitalförvaltning med ca 472 mnkr genom att överföra befintlig korträntefond från likviditetsförvaltning till kapitalförvaltning.
3. Regionstyrelsen beslutar anta förslaget om upplägg för kapitalförvaltning samt att anlita Söderberg & Partners som leverantör med ett rådgivande helhetsuppdrag. Beslutet förutsätter att fullmäktige fastställer den
nya finanspolicyn.
Reservation
Mattias Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligt ökade
pensionsutbetalningar framöver. För att uppnå fullmäktiges strategiska mål en ekonomi som inte belastar kommande generationer – måste målet med
kapitalförvaltningen förtydligas. Målet måste vara att pensionsmedlen på sikt
ska täcka hela pensionsskulden. Idag utgör de 44 procent. Därför behöver
regionen under de närmaste åren göra ytterligare avsättningar till pensionsmedel men också ändra strategi för förvaltning av pensionsmedlen för att
klara de kraftigt ökade pensionsutbetalningarna framöver. Avkastningen på
pensionsmedlen hjälper dessutom till att finansiera de ökade pensionskostnaderna så att behovet av skattehöjningar inte uppstår framöver.

Sammanfattning
Finanspolicyn är regionens och koncernens regelverk för medelsförvaltningen. Policyn ska även vara en vägledning i det dagliga arbetet för de som
arbetar med finansförvaltningen.
En långsiktig pensionsprognos visar att regionens pensionskostnader ökar
väsentligt mer än skatteintäkterna och prognosen visar också kraftigt ökade
pensionsutbetalningar som påverkar likviditeten. Mot bakgrund av det har en
översyn gjorts av regionens strategi för att uppnå erforderligt pensionskapital, lämplig förvaltningsstrategi har tagits fram samt förslag till ny finanspolicy har utarbetats. Dessutom föreslås nytt upplägg för kapitalförvaltning.
Den nya finanspolicyn innehåller ändringar framför allt gällande förtydligande av det övergripande målet med kapitalförvaltningen, strategi och riskhantering för kapitalförvaltningen samt förtydliganden gällande etiska hänsynstaganden t ex avseende fossila bränslen. Definitionen för likviditetsreserv är förändrad så att den även inkluderar räntebärande placeringar och
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räntefonder med god likviditet inom ramen för den långsiktiga kapitalförvaltningen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Mattias Karlsson (M) föreslår bifalla punkt 1 och 2 i det liggande förslaget
samt att avslå punkt 3. Nils-Olov Lindfors (C) stödjer Mattias Karlssons
förslag.
Kent Ögren (S), Kenneth Backgård (NS) och Agneta Granström (MP) föreslår bifalla det liggande förslaget i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer punkt 1 och 2 i det liggande förslaget var för sig under
proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslagen. Ordföranden
ställer punkt 3 i det liggande förslaget mot Mattias Karlssons förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Förslag till ny finanspolicy har utarbetats.
Det övergripande målet med kapitalförvaltningen är att kunna möta regionens och koncernens framtida finansiella åtaganden. Regionen har sedan 1997
gjort avsättningar för framtida finansiella åtaganden, i första hand för pensionsändamål. Marknadsvärdet på pensionsfonden uppgick per 171231 till
3206 mnkr. Avkastningen de senaste fem åren har i genomsnitt varit 4,2
procent per år. Region Norrbottens pensionsförpliktelser uppgick per 171231
till 7111 mnkr, varav 2757 mnkr som skuld i balansräkningen och 4354
mnkr som ansvarsförbindelse. Pensionsmedlen täcker således endast ca 45
procent av pensionsförpliktelserna.
En långsiktig pensionsprognos visar att regionens pensionskostnader kommer att öka väsentligt mer än skatteintäkterna. Pensionsförpliktelserna medför även kraftigt ökade pensionsutbetalningar som påverkar likviditeten
framöver. För att klara de framtida pensionsutbetalningarna behöver pensionsmedlen öka, både genom nya avsättningar men även genom fortsatt hög
avkastning. Det låga ränteläget på marknaden medför att ränteplaceringar
inte längre kommer att ge den höga avkastning som de historiskt har gjort.
Efter en lång period av fallande räntor har räntorna stabiliserats på låga nivåer och det låga ränteläget prognostiseras bestå under lång tid framöver.
För att kunna nå hög avkastning framöver behöver den nuvarande förvaltningsstrategin förändras så att en högre andel av pensionsmedlen kan placeras i andra tillgångar än ränteplaceringar samtidigt som risken för stora värdefall måste begränsas.
Regionen har anlitat Söderberg & Partners, ett finansiellt rådgivningsföretag,
för att göra en översyn av hur regionen bäst ska uppnå erforderligt pensionskapital, föreslå lämplig förvaltningsstrategi och lämpligt förvaltningsupplägg
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samt föreslå nödvändiga förändringar i nuvarande finanspolicy.
Sammanfattningsvis rekommenderar Söderberg & Partners följande:


Målet med kapitalförvaltningen bör vara att på sikt täcka hela pensionsskulden. Avkastningen kan användas för att möta ökade pensionskostnader.
 Avsätta ca 500 mnkr av dagens likviditetsreserv till kapitalförvaltningen.
Ändra definitionen av likviditetsreserv till att även omfatta räntebärande
placeringar och räntefonder med god likviditet inom ramen för den långsiktiga kapitalförvaltningen.
 Öka andelen placeringar i aktiefonder och införa riskbegränsning genom
att välja en dynamisk allokeringsstrategi med 85 procents skyddsnivå.
Riskstyrning med genomtänkt modell som inte bygger på kortsiktiga eller subjektiva marknadsbedömningar.
 Målet bör vara en real avkastning med i genomsnitt 3 procent årligen.
 Göra ytterligare avsättningar de närmaste 4-5 åren med totalt ca 800
mnkr
 Förtydligande i policyn vad gäller etisk hänsyn i kapitalförvaltning.
I linje med regionens strategiska plan har detta kopplats till regionens
engagemang för Agenda 2030 och de globala målen. Det är lämpligt att
påbörja omställningen till fossilfria placeringar i kapitalförvaltningen.
Som ett första steg föreslås att placeringar inte medges i bolag som har
utvinning av fossila bränslen som huvudsaklig verksamhet. Det är i linje
med hur föreningen FossilFree angriper problemet. Utbudet av placeringsalternativ med inriktning mot att exkludera eller minska användningen av fossila bränslen eller verka för en omställning till förnyelsebara energikällor är idag mycket litet. Det innebär att det är svårt att ha
en helt fossilfri kapitalförvaltning. Ambitionen bör därför vara att placera så hållbart som möjligt utifrån dagens förutsättningar. Restriktionerna avseende fossila bränslen bör succesivt skärpas i kommande revideringar av finanspolicyn i takt med att utbudet av placeringsalternativ
växer.
 Som förvaltningsupplägg rekommenderas rådgivande helhetsuppdrag
med en aktör. Rådgivaren bevakar risken i portföljen i relation till
skyddsnivån och rekommenderar förändring av allokering och placering
i enskilda tillgångar, och utför dem efter regionens godkännande. Placeringar görs i fonder som rådgivaren har tillgång till (ej rådgivarens egna
fonder) alternativt att rådgivaren hjälper kunden att handla andra fonder.
Med grund i översynen och redovisade rekommendationer har en ny finanspolicy utarbetats. Det etiska hänsynstagandet i kapitalförvaltningen har särskilt belysts och omformulerats för att successivt och på sikt bidra till en mer
hållbar utveckling i enlighet med målen i Agenda 2030.
Som förvaltningsupplägg föreslås ett rådgivande helhetsuppdrag med Söderberg & Partners som leverantör. Söderberg & Partneras är en kompetent
partner och regionen får tillgång till ett stort antal fonder via dem. Köp av
tjänster som utgör finansiell rådgivning i samband med förvärv av fondandelar är inte upphandlingspliktigt enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU).
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Bilagor:
Finanspolicy
Söderberg & Partners- Sammanfattning strategianalys
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 81

Månadsrapport Region Norrbotten
mars 2018
Dnr 1259-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna månadsrapport Region Norrbotten för
mars 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionen redovisar ett resultat som är bättre än budget och nettokostnadsutvecklingen fortsätter att vara relativt låg. Dock är ökningen av inhyrd personal oroande. Tillgängligheten förbättras men det är fortfarande en bra bit
kvar till målen. Arbetet med utskrivningsklara patienter ger tydlig effekt och
börjar visa goda resultat.

Sammanfattning
Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat för perioden med 47 mnkr,
vilket är 8 mnkr sämre än föregående år men 46 mnkr bättre än periodbudgeten. Nettokostnaderna har ökat med 3 procent samtidigt som skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning har ökat med 2,1 procent.
Tillgängheten till besök inom 90 dagar och tillgängheten till behandling
inom 90 dagar har förbättrats. Inget av tillgänglighetsmåtten når dock målet.
Beläggningen på vårdavdelningarna är fortsatt hög. Utskrivningsklara patienter som ligger kvar på regionens vårdavdelningar har minskat i februari
och mars. Läkarbesök, besök till övriga vårdgivare samt vårdtillfällen minskar jämfört med föregående år.
Ärendets behandling under sammanträdet
Mattias Karlsson (M) föreslår godkänna månadsrapport Region Norrbotten
för mars 2018.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Mattias Karlssons förslag under proposition och finner
att regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Region Norrbottens resultat är 47 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än föregående år men 46 mnkr bättre än budget.
För att nå målet om en ekonomi som ger handlingsfrihet är det viktigt att
verksamhetens nettokostnad över tid inte ökar mer än skatteintäkter och
statsbidrag. Under perioden ökade nettokostnaden med 58 mnkr (3 procent)
samtidigt som skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 42 mnkr (2,1
procent).
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Regionens divisioner redovisar ett negativt resultat på -51 mnkr vilket är en
förbättring med 18 mnkr jämfört med 2017 men 11 mnkr sämre än periodbudgeten. Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 46 mnkr
jämfört med planerade 37 mnkr.
Övriga verksamheter redovisar ett positivt resultat på 98 mnkr vilket är 57
mnkr bättre än periodbudgeten. Den positiva avvikelse beror på ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel, läkemedel, IT-utveckling, regiondirektörens stab och uppdrag samt avsatta medel för hälso- och sjukvård där
medel från nationella överenskommelser används istället.
Personalkostnaderna exkl. pensioner har ökat med 2,2 procent (23 mnkr)
varav löneavtal 20 mnkr. Den totala arbetade tiden har minskat med 1,9 procent, vilket i huvudsak beror på en vardag mindre under första kvartalet 2018
jämfört med 2017. Extratiden ökar, dvs. medarbetarna arbetar mer än ordinarie sysselsättningsgrad på grund av vakanser och att det är svårt att bemanna
med vikarier vid korttidsfrånvaro.
Kostnaderna för inhyrd personal är 81 mnkr vilket är en ökning med 11
mnkr. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor. Läkemedelskostnaderna har ökat med 3 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen ligger på
förmånsläkemedlen samtidigt som kostnaderna för rekvisitionsläkemedel
minskar. Kostnaderna för riks-och regionssjukvård har minskat med 4 mnkr.
Totala antalet läkarbesök har minskat med 4,9 procent. För de privata hälsocentralena ökar antalet läkarbesök med 1,5 procent vilket kan förklaras av en
ökning av antalet listade patienter. Besök hos övriga vårdgivare har även de
minskat med 4,9 procent. Antal vårdtillfällen i slutenvården har minskat med
3,2 procent.
Under mars månad utgör de disponibla vårdplatserna i Sunderbyn 74 procent
av de fastställda vårdplatserna och beläggningen ligger på 90 procent av de
disponibla vårdplatserna. Även i Piteå, Kalix och Kiruna är beläggningen
hög under mars. I Gällivare ligger beläggningen på 74 procent. Utskrivningsklara patienter som ligger kvar på regionens vårdavdelningar har minskat i februari och mars.
Tillgängheten till besök i specialiserad vård inom 90 dagar ligger i snitt på
74 procent vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år.
Tillgängligheten till behandling inom 90 dagar ligger i snitt på 79 procent
vilket också är en förbättring.
Telefontillgänglighet på den dag man kontaktar primärvården ligger i snitt
på 86 procent och tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar i primärvård ligger i snitt på 90 procent.
Medelvårdtiden i Gällivare, Kiruna och Sunderbyn är lägre jämfört med
föregående år, medan den i Kalix och Piteå ligger på något högre nivå.
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Likvida medel har ökat med 61 mnkr från årsskiftet. Marknadsvärdet på
långsiktiga kapitalförvaltningen för pensionsändamål har minskat med 3
mnkr.
Bilagor:
Månadsrapport Region Norrbotten 2018-03
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 82

Regional biblioteksplan 2018-2021
Dnr 1025-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar anta Regional biblioteksplan 2018-2021.

Yttrande till beslutsförslaget
Den regionala biblioteksplanen har arbetats fram av Regionbiblioteket i
samarbete med Norrbottens museum och Forsknings- och innovationsenheten. Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i regionens kulturplan och lägger
grunden för regionens arbete inom bibliotekssektorn. Den regionala biblioteksplanen är även ett strategiskt och vägledande dokument för folkbiblioteken och deras lokala plan- och målarbete.

Sammanfattning
Kommuner och landsting ska utforma och anta biblioteksplaner som beskriver inriktning och arbetsområden för de biblioteksverksamheter som de är
huvudman för (Bibliotekslag 2013:801). Regional biblioteksplan för Norrbotten 2018-2021 omfattar därmed den biblioteksverksamhet som bedrivs
inom Region Norrbotten: Regionbibliotek Norrbotten, Norrbottens museums
bibliotek och medicinsk biblioteksverksamhet. Först ges en beskrivning av
vilka bibliotek som finns i Norrbotten och därefter följer en närmare beskrivning av de biblioteksverksamheter som Region Norrbotten är huvudman för och vilka insatsområden de ska arbeta med under biblioteksplanens
period 2018-2021. I bilagorna återfinns bibliotekslagen samt redovisning
över vilka styrdokument som planen utgår ifrån.

Ärendet
Inom Region Norrbotten, Kulturenheten, Avdelningen för regional utveckling, finns Regionbibliotek Norrbotten och Norrbottens museums bibliotek.
Inom hälso- och sjukvården finns medicinsk biblioteksverksamhet vilken
bedrivs av biblioteket vid Luleå tekniska universitet på uppdrag av Region
Norrbotten.
Regionbibliotekets uppdrag är att stödja länets kommuner i arbetet med att
utveckla folkbibliotekens verksamheter. Det sker genom samordning, projektledning, handledning och rådgivning. Utvecklingsområdena med tillhörande insatser under planperioden är samverkan, läs- och litteraturfrämjande,
det digitala biblioteket, mångfald och kvalitetsarbete.
Norrbottens museums bibliotek återfinns på Björkskatan i Luleå och är en
kunskapsresurs med böcker, skrifter och tidskrifter om bland annat arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, lokalhistoria och etnologi. Museibiblioteket är en part i Arkivcentrum Norrbotten med bemannad forskarmottag-
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ning. Utvecklingsinsatser för planperioden är kopplade till digitalisering,
informations- och utbildningsarbete.
Den medicinska biblioteksverksamheten är sedan 2018 en del av Region
Norrbottens forskningsorganisation. Ett avtal med Luleå tekniska universitet
(LTU) har träffats vilket innebär att medarbetare i Regin Norrbotten har
tillgång till bibliotekstjänster via det medicinska e-biblioteket samt har möjlighet till användarstöd via universitetsbiblioteket vid LTU. Utvecklingsinsatserna är kopplade till att på olika sätt synliggöra och utveckla den medicinska biblioteksverksamheten.
Bilagor:
Regional biblioteksplan 2018-2021 Region Norrbotten
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 83

Fördelning av statliga medel enligt
kultursamverkansmodellen 2018
Dnr 1131-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar bifalla förslag till fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Det framgångsrika projektet Ung Scen Norr inom Norrbottensteatern, som
har fått ökad regional och kommunal ram från och med 2018 för en permanentning, får ytterligare förstärkning med statliga medel inom kultursamverkansmodellen.

Sammanfattning
Statens Kulturråd har fattat beslut om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Anslaget
fördelas till de verksamhetsområden som ligger inom förordningen. Särskild
förstärkning läggs till Norrbottensteatern för Ung Scen Norr och enligt särskild fördelning till Regionbiblioteket inom den särskilda statliga bibliotekssatsningen.

Ärendet
Den 25 januari fattade styrelsen för Statens kulturråd beslut om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2018 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Region Norrbotten beviljades statsbidrag med
45 765 tkr att fördela på sju aktuella konst- och kulturområden som omfattas
av kultursamverkansmodellen. Anslaget är uppräknat med 6,68 procent i
förhållande till 2017 år nivå, varav 1,55 procent avser årlig uppräkning och
5,13 procent (2 200 tkr) avser förstärkning till regional biblioteksverksamhet
samt permanentande av Ung Scen Norrs verksamhet.
I beslutat belopp ingår medel som ska användas för kvalitetsförstärkande
insatser inom scenkonstområdet vid Norrbottensteatern och Norrbottensmusiken. Medlen ska användas för utveckling, förnyelse och kompetensutveckling.
I enlighet med ansökan till Kulturrådet om ökning av statsbidrag föreslås
1 000 tkr gå till Norrbottensteatern för permanentning av Ung Scen Norr.
Kopplat till budgetpropositionen för år 2018 har regeringen lagt en förstärkning för biblioteksverksamheten i hela landet. I enlighet med denna ambition
att öka tillgången till biblioteksverksamhet i hela landet har Region Norrbotten tillförts 1 200 tkr som tillförs Regionbiblioteket.
Från och med 2018 har området professionell bild- och formverksamhet
tillkommit som ett eget område inom kultursamverkansmodellen. Konst- och
kulturfrämjande verksamhet, vilken omfattat främst konsulentverksamheter-
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na, är borttaget som eget område. Danskonsulenten, konstkonsulenten, resurscentrum för konst ingår numer i respektive konstområde. Strategen för
nationella minoriteter ingår i Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete. Den beslutade fördelningen för 2017 har justerats utifrån ovannämnda förändringar så att jämförelser kan göras mellan åren.
I beslutat statsbidrag ingår 1 917 tkr som ska användas för kvalitetstärkande
insatser inom scenkonstområdet inom Norrbottensteatern (1 370 tkr) och
Norrbottensmusiken (547 tkr).
Verksamhet

Fördelning
2017 (tkr)

Förslag till
fördelning
2018 (tkr)

32 072

33 616

Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete

4 530

4 603

Regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

2 150

3 385

Professionell bild- och formverksamhet

1 316

1 327

383

389

1 219

1 205

Hemslöjdsfrämjande verksamhet

630

640

Arrangörsstöd NMD

100

100

Interregional samverkan

500

500

42 900

45 765

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet

Regional enskild arkivverksamhet
Filmkulturell verksamhet

Beslutat bidrag från Statens kulturråd

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 84

Underskottstäckning av kollektivtrafik
2017
Dnr 1113-2018

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att Länstrafiken i Norrbotten AB:s utökade
underskott med 9,1 mnkr för år 2017 hanteras genom omfördelningar
inom ramen för regional utveckling med 3 mnkr och ramen för regiondirektören med 6,1 mnkr så att övrig verksamhet påverkas så lite som möjligt.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att arbeta fram förslag
till förbättrad process för uppföljning av Region Norrbottens del i den
regionala kollektivtrafiken samt att återrapportera resultatet till regionstyrelsen.
3. Regionstyrelsen beslutar att bjuda in representanter för Länstrafiken i
Norrbotten AB till kommande temasammanträde i regionstyrelsen för att
informera.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionen har ansvar för underskottstäckning för den regionala trafiken. Eftersom underskottet för år 2017 kraftigt översteg det aviserade beloppet
måste en omfördelning ske inom befintliga ramar år 2018 för regional utveckling och ramen för regiondirektören. Omfördelningen måste göras på ett
sätt så att övrig verksamhet och satsningar inte påverkas alltför negativt.

Sammanfattning
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) gjorde för år 2017 ett större
underskott är prognosticerat. Omfördelning inom befintliga ramar behöver
ske för att hantera det utökade underskottet inom 2018 års budget.

Ärendets behandling under sammanträdet
Mattias Karlsson (M) föreslår avslå punkt 1 och att bifalla punkt 2 i det liggande förslaget. Vidare föreslår Karlsson ett tillägg om att representanter för
Länstrafiken i Norrbotten AB bjuds in till kommande temasammanträde i
regionstyrelsen för att informera.
Maria Stenberg (S) föreslår bifalla det liggande förslaget i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer punkt 1 det liggande förslaget mot Mattias Karlssons
förslag och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Ordföranden ställer punkt 2 i det liggande förslaget under proposition och
finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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Ordföranden ställer Mattias Karlssons tillägg under proposition och finner
att regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 2012
under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet är
samtliga kommuner i länet samt Region Norrbotten. RKM äger Länstrafiken
Norrbotten AB och Region Norrbotten finansierar de regionala linjerna.
Landstingsstyrelsen beslutade 2016-12-13 att inom ramen för regional utveckling fördela 66,3 mnkr till Länstrafiken i Norrbotten AB för år 2017. I
slutet av 2017 visade den ekonomiska prognosen från Länstrafiken på ett
underskott där regionens andel beräknades uppgå till 6,3 mnkr. Medel från
2017 reserverades för att täcka upp underskottet.
I mars 2018 informerades regionen om att länstrafikens totala underskott för
2017 uppgår till 22,12 mnkr. Region Norrbottens andel är 15,4 mnkr, dvs.
9,1 mnkr mer än tidigare aviserat.
För att täcka underskottet behöver omfördelning ske inom befintliga ramar
på flera poster för att inte påverka annan verksamhet och andra satsningar
negativt.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 85

Riktlinje om kränkningar, trakasserier
och mobbning
Dnr 772-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen godkänner förslag till revidering av riktlinje om kränkningar, trakasserier och mobbning.

Yttrande till beslutsförslaget
Medarbetarpolicyn som beslutats av regionfullmäktige är det övergripande
styrdokumentet. I medarbetarpolicyn framgår att regionens arbetsplatser ska
bedriva aktivt arbete för att motverka kränkande särbehandling, mobbning
och trakasserier.
En revidering av riktlinjen om kränkningar, trakasserier och mobbning har
genomförts med utgångspunkt från förändringar i gällande arbetsmiljöföreskrifter. Syftet är att leva upp till lagstiftarens krav om opartisk och objektiv
handläggning.

Sammanfattning
Riktlinjen gör det möjligt att fastslå ståndpunkten att ”Inom Region Norrbotten accepteras inte någon form av kränkande särbehandling, mobbning eller
trakasserier. Detta gäller alla – chefer, medarbetare, elever, praktikanter och
inhyrd personal - oavsett roll eller funktion”. Vidare tydliggörs arbetsgång,
begrepp, ansvar och roller.

Ärendet
Inom Region Norrbotten accepteras inte någon form av kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier. Detta gäller alla – chefer, medarbetare, elever, praktikanter och inhyrd personal - oavsett roll eller funktion.
Förändringar av gällande arbetsmiljöföreskrift ligger till grund för revideringen. Syftet är att leva upp till lagstiftarens krav om opartisk och objektiv
handläggning.
Riktlinjen anger och tydliggör gällande lagrum, begrepp, arbetsgång samt
ansvar och roller.
Bilagor:
Riktlinje om kränkningar, trakasserier och mobbning
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör, biträdande regiondirektör, divisionschefer och HR-direktör
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§ 86

Riktlinje för politisk information vid
regionens sjukvårdsinrättningar inför
2018 års val
Dnr 50-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för politisk information till
enskilda patienter inom slutenvården vid regionens sjukvårdsinrättningar
inför 2018 års val till riksdag, landsting och kommun.

Yttrande till beslutsförslaget
Patienter som är inskrivna på regionens sjukvårdsinrättningar ska fritt kunna
ta del av politisk information och service. Politiska partier med representation i regionfullmäktige eller riksdagen ska därför ges tillfälle att bedriva
politisk upplysningsverksamhet vid dessa inrättningar.
Verksamheten ska ske i former som är godtagbara ur vårdsynpunkt. Hänsyn
ska tas till patienter som besöker sjukhusen för öppen vård samt till personalens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Sammanfattning
Efter överläggningar med de politiska partierna i Norrbottens län fastställdes
inför 1998 års val riktlinjer för politisk information vid landstingets sjukvårdsinrättningar. Reglerna justerades inför 2002 års val och har också under
valen 2006, 2010 och 2014 fungerat tillfredsställande. De föreslås gälla även
inför 2018 års val, med tillägg av att med politiska partier avses partier med
representation i regionfullmäktige eller riksdagen.

Ärendet
Allmän upplysningsverksamhet
Med allmän upplysningsverksamhet avses verksamhet vid så kallade valbyråer, information via sjukhusradio, debatter och affischering samt utdelning
av flygblad, valsedlar och annat informationsmaterial.
För att bedriva allmän upplysningsverksamhet fordras tillstånd från respektive närsjukvårdschef. Skriftlig ansökan om tillstånd ska inlämnas senast två
veckor i förväg. I ansökan ska formerna för den tänkta aktiviteten anges i
korthet, liksom önskemål om tidpunkt samt behov av lokal och eventuell
utrustning.
Närsjukvårdschef ska ge besked om tillstånd samt informera om vilka regler
som gäller för affischering, flygblad och så vidare senast en vecka innan
aktiviteten.
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Partierna ska behandlas likvärdigt ifråga om informationstidens längd, tilldelning av lokal och utrustning, nyttjande av internradio etcetera.
Partierna ansvarar själva för att ta med eller hyra eventuell extra utrustning
som behövs i valarbetet. Om partiernas arbete medför extra kostnader för
sjukvårdsinrättningen kommer dessa att faktureras berört parti.
Individuell upplysningsverksamhet
Med individuell upplysningsverksamhet avses dels information riktad till
enskilda inneliggande patienter vid regionens sjukvårdsinrättningar, dels
valteknisk service vid röstning.
Särskilt tillstånd för sådan verksamhet behövs inte, men får endast ske på
patients begäran och under ordinarie besökstid inom ramen för de allmänna
regler som gäller för besök.
Personal kan medverka i den valtekniska servicen om patient så önskar.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschefer
Stabsdirektörer
Närsjukvårdschefer
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§ 87

Riktlinje för riskanalys –
fastighetsinvesteringar
Dnr 1285-218

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner förslag till riktlinje för riskanalys – fastighetsinvesteringar
2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram anvisning för riktlinjen.

Sammanfattning
En riktlinje för riskanalys vid fastighetsinvesteringar har tagits fram. Områden med potentiella risker är ekonomi och finansiering, juridik, leverantör,
upphandling, miljö, arbetsmiljö, verksamhetspåverkan/patientsäkerhet.
Riskbedömningen redovisas till regionstyrelsen vid ärenden avseende projektering och beslut om start för byggnationer över 10 mnkr samt vid mindre
omfattande projekt om dessa bedöms som särskilt riskfyllda.

Ärendet
Regionstyrelsen gav i februari 2017 regiondirektören i uppdrag att ta fram en
riktlinje för riskanalys av fastighetsinvesteringar med anledning av revisionsrapporten ”Landstingsstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och kontroll av pågående investeringsprojekt – del 2”.
Riktlinjen handlar om när riskbedömning ska göras samt anger vilka riskområden med potentiell risk som ska riskbedömas och hur återrapportering ska
ske.
Bilagor:
Riktlinje för riskanalys av fastighetsinvesteringar
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi -och planeringsdirektör
Divisionschef Service

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 2 maj 2018

Sida 29 (73)

§ 88

Rekommendation rörande nationell
nivåstrukturering av sarkom
Dnr 484

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar anta Sveriges kommuner och landstings, SKL, rekommendationer kring nivåstrukturering av sarkom inom cancervården.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser det som angeläget att arbeta för en jämlik och likvärdig
vård i hela landet. SKL:s och Regionala cancercentrums, RCC, förslag till
fortsatt nivåstrukturering av sarkom säkerställer fortsatt utveckling och
kvalitetssäkring av cancervården.

Sammanfattning
Nivåstrukturering av sarkom har utretts av sakkunniga på nationell nivå som
lämnat förslag på åtgärder. Utredningen förslag har varit ute på remiss till
regioner och landsting. RCC i samverka och SKL:s sjukvårdsdelegation
ställer sig bakom förslaget som innebär koncentration av diagnostik och
behandling till tre universitetssjukhus i landet. Införandet av de nationella
vårduppdragen planeras till 1 november 2018.

Ärendet
Genom överenskommelser mellan staten och SKL har RCC i samverkan i
uppdrag att arbeta med nivåstrukturering av cancervården. Arbetet har resulterat i tio olika nationellt koncentrerade åtgärder fördelat på samtliga universitetssjukhus i landet.
Nivåstrukturering av sarkom har utretts av sakkunniga på nationell nivå.
Sarkom utgör ca 1 procent av alla maligna tumörsjukdomar och avser skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg. Sjukdomsgruppen är
heterogen och inrymmer ett 50-tal olika specifika diagnoser. Totalt diagnosticeras ca 600 patienter årligen med sarkom. Baserat på de sakkunnigas
förslag lämnade RCC i samverkan år 2015 en remiss till regioner och landsting avseende nationell nivåstrukturering av sarkom. Remissen innefattade
även möjlighet att ansöka om nationell vårdenhet för sarkom. Under hösten
2017 har samtliga universitetssjukhus beretts möjlighet att lämna synpunkter
och komplettera sin ansökan. Rekommendationen har förankrats i nätverket
för hälso- och sjukvårdsdirektörer och SKLs sjukvårdsdelegation har uttalat
sitt stöd för RCCs arbete med nivåstrukturering.
Baserat på dessa underlag rekommenderar RCC i samverkan att:
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uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus,
 de nationella vårduppdragen införs från och med 1 november 2018.
Redan i dagsläget remitteras patienter med särskilda behov av komplicerad
behandling från såväl Norrlands Universitetssjukhus som från Universitetssjukhuset Linköping till någon av de tre nationella vårdenheter som föreslås.
Grunden för sådan remittering är behov av speciell kompetens för diagnostik
och behandling men även att volymen av den specifika åtgärden är så liten
att den bör utföras på färre än fem vårdenheter. Norrlands Universitetssjukhus har ett rikssjukvårdsuppdrag för plexusnära kirurgi, vilket i vissa fall
kan komma att omfatta patienter med sarkom. Detta rikssjukvårdsuppdrag
påverkas inte av denna nivåstruktureringsrekommendation. De fem kompletta regionala sarkomcentrum som finns idag, bland annat vid Norrlands
Universitetssjukhus, bedöms även fortsatt kunna diagnostisera, behandla och
följa upp merparten av patienter med sarkom inom ramen för sina regionala
uppdrag.
RCC i samverkan avser att kvartalsvis följa upp landstingens/regionernas
tillämpning av denna rekommendation. Platsbesök genomförs hösten 2018
samt efter ett år. Två år efter driftstart genomförs en mer omfattande uppföljning av de nationella vårdenheternas arbete och resultat.
Bilagor:
Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkom, Sveriges
kommuner och landsting 2018-02-06
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Närsjukvård
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§ 89

Transparensbokslut Folktandvård 2017
Dnr 1258-2017

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna transparensbokslut Folktandvård 2017.

Sammanfattning
Landsting och regioner ska årligen redovisa ekonomisk information som
underlag för bedömning av om den konkurrensutsatta verksamheten inom
den offentligt bedrivna tandvården subventioneras. Division Folktandvård
har tagit fram ett transparensbokslut för 2017. Av redovisningen framgår att
den konkurrensutsatta verksamheten inte subventioneras.

Ärendet
Lag om insyn i vissa förbindelser mm (2005:590) anger att landstingen ska
säkerställa tillgång till ekonomisk information för att motverka konkurrensbegränsningar. Redovisningsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte
verksamheter med en nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som understiger 40 miljoner euro. I landsting och regioner är
tandvård den verksamhet som främst kan komma i fråga för särredovisning.
Statskontoret har rekommenderat landsting och regioner att redovisa den
landstings/regionägda folktandvården för att kunna bedöma om subventioner
förekommer eller inte även om omsättningen understiger 40 miljoner euro.
Med anledning av detta har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en
grundmodell för särredovisning av folktandvården. I Region Norrbotten har
redovisningsprinciper för särredovisning tagits fram.
Division Folktandvård har tagit fram ett transparensbokslut för 2017 som
redovisas i bilaga. Av redovisningen framgår att den konkurrensutsatta verksamheten visar underskott för 2017 men att det ansamlade resultatet sedan
transparensbokslutets införande 2012 är fortfarande är positivt.
Bilagor:
Transparensbokslut Folktandvård 2017
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Folktandvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 90

Utbyggnad av trådlöst nätverk inom
Region Norrbotten
Dnr 1282-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att omfördela 2 200 000 kr från 2017 års tilldelade
investeringsram för division Folktandvård till Division Länsteknik för utbyggnad av trådlöst nätverk på hälsocentralerna inom Region Norrbotten.

Sammanfattning
I dagsläget är inte det trådlösa nätverket utbyggt på regionens hälsocentraler.
Ett väl utbyggt trådlöst nätverk i hela regionen är en viktig del av den totala
infrastrukturen för att regionen ska lyckas med den kommande digitaliseringen. En satsning på 2 200 000 kr behöver göras under 2018 för att
bygga ut det trådlösa nätverket på samtliga hälsocentraler inom Region
Norrbotten. För att optimera användningen av regionens investeringsmedel
föreslås därför omfördela oanvänd befintlig investeringsram för år 2017 från
division Folktandvård till division Länsteknik.

Ärendet
Vårdens arbete ska underlättas genom teknik som stöder rörliga arbetssätt.
Tekniken ska följa användaren, och information ska finnas till hands där den
behövs. Ett väl utbyggt trådlöst nätverk i hela regionen är en viktig del i den
totala infrastrukturen för att regionen ska lyckas med den kommande digitaliseringen.
I dag har sjukhusen och ett antal andra lokaler inom Region Norrbotten trådlöst nätverk, men endast ett fåtal hälsocentraler. En satsning under 2018
behöver göras för att bygga ut det trådlösa nätverket på hälsocentralerna.
Detta är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna kommunicera
med sina system och tjänster via mobila enheter, så som mobiltelefoner,
läsplattor, bärbara datorer och larmknappar.
Ekonomi
Investeringsutgift på 2 200 000 kr för utbyggnad av trådlöst nätverk på hälsocentralerna finansieras genom att omfördela oanvänd befintlig investeringsram för år 2017 från division Folktandvård till division Länsteknik.
Utökade driftkostnader för utbyggnaden av trådlöst nätverk finansieras inom
befintlig driftbudget för division Länsteknik.
Genomförande
Division Länsteknik ansvarar för genomförandet med målet att samtliga
hälsocentraler inom Region Norrbotten ska ha trådlöst nätverk under 2018.
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Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Länsteknik
Ekonomi- och planeringsdirektör
Budgetchef Ekonomi- och planeringsavdelningen
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§ 91

Investering i röntgensystem på
hälsocentraler
Dnr 1238-2018

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att Jokkmokk hälsocentral inom Division Närsjukvård beviljas 3 000 000 kr inom tilldelad investeringsram för division Länssjukvård för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning.
2. Regionstyrelsen beslutar att Haparanda hälsocentral inom Division Närsjukvård beviljas 4 000 000 kr inom tilldelad investeringsram för division Länssjukvård för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning.

Sammanfattning
Behov finns att ersätta röntgensystemen vid Haparanda hälsocentral samt
Jokkmokk hälsocentral, då den tekniska livslängden löper ut under 2018.
Detta innebär investeringar i två röntgensystem för totalt 5 000 000 kr samt
lokalanpassningar för totalt 2 000 000 kr.

Ärendet
Behov finns att ersätta röntgensystemen vid Haparanda hälsocentral samt
Jokkmokk hälsocentral, då den tekniska livslängden löper ut under 2018.
Jokkmokk
Den tekniska livslängden för röntgensystemet i Jokkmokk löper ut under
2018 och en reinvestering av befintligt system är nödvändigt för att upprätthålla verksamheten.
Jokkmokk hälsocentral har 4 784 listande patienter och producerar 1 130
röntgenundersökningar per år.
Ett nytt röntgensystem kostar 2 500 000 kr i inköp och anpassningar i befintlig lokal för det nya systemet kostar 500 000 kr. Årliga service- och supportkostnader tillkommer och beräknas till cirka 100 000 kr mer än nuvarande
kostnader på grund av den ökade komplexiteten i de moderna systemen.
Typ av investering

Investeringsutgift

Röntgensystem

2 500 000 kr

Lokalanpassning

500 000 kr

Tabell 1. Investeringsutgifter på grund av utbyte av röntgensystemet i Jokkmokk
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Tabell 1. Förändrade driftkostnader på grund av reinvestering av röntgensystemet i Jokkmokk
Investeringsutgift på 3 000 000 kr för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning finansieras via tilldelad investeringsram för division Länssjukvård.
Utökade driftkostnader p.g.a. reinvesteringen finansieras av division Närsjukvård.
Haparanda
Den tekniska livslängden för röntgensystemet i Haparanda löper ut under
2018 och en reinvestering av befintligt system är nödvändigt för att upprätthålla verksamheten.
Haparanda är länets största glesbygdshälsocentral med sina 9 184 listade
patienter och producerar 2 110 röntgenundersökningar per år.
Ett nytt röntgensystem kostar 2 500 000 kr i inköp och anpassningar i den
nya lokalen beräknas till 1 500 000 kr.
Röntgenverksamheten i Haparanda kommer att flyttas upp från källarplanet
till en ny lokal på entréplanet. Nuvarande lokal i källaren frigörs och Haparanda kommun planerar att överta de lokalytorna, vilket innebär en hyresreducering per år på cirka 290 000 kr för Region Norrbotten. I och med att
anpassningen i den nya lokalen är cirka 1 000 000 kr dyrare än i befintlig
lokal innebär det en utökad avskrivningskostnad för Region Norrbotten med
cirka 145 000 kr per år. Detta ger en total kostnadsreducering på cirka
145 000 kr per år gällande lokalen.
Årliga service- och supportkostnader tillkommer och beräknas till cirka
100 000 kr mer än nuvarande kostnader på grund av den ökade komplexiteten i de moderna systemen.
Typ av investering

Investeringsutgift

Röntgensystem

2 500 000 kr

Lokalanpassning

1 500 000 kr

Tabell 1. Investeringsutgifter på grund av utbyte av röntgensystem i Haparanda
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Tabell 1. Förändrade driftkostnader på grund av reinvestering av röntgensystem i Haparanda
Investeringsutgift på 4 000 000 kr för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning finansieras via tilldelad investeringsram för division Länssjukvård.
Utökade driftkostnader p.g.a. reinvesteringen finansieras av division Närsjukvård.
Genomförande
Division Närsjukvård ansvarar för genomförandet som bedrivs inom ramen
för Regionens projektmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det
finns kontrollfunktioner för mål, budget, resurser och risker.
Tidplanen kommer att utarbetas i detalj med vald leverantör med målet att
bägge systemen är införda under 2018.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länsteknik
Länschef Bild- och funktionsmedicin
Ekonomi- och planeringsdirektör
Budgetchef Ekonomi- och planeringsavdelningen
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§ 92

Försäljning av Minken 2, Arjeplog
2201-2017

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att genomföra försäljning av fastigheten Minken 2 i Arjeplog till fastighetens bokförda värde som är 4,7 mnkr vid tillträdesdagen 2018-06-01 med tillägg för avlyft moms som ska återföras.
2. Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten får träffa ett 18-årigt
hyresavtal som baseras på dagens hyresnivåer.
3. Regionstyrelsen beslutar att Regionfastigheter bekostar vissa takåtgärder
till ett värde av maximalt 0,9 mnkr samt bekostar mindre anpassningar i
egna verksamhetslokaler.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på att avyttra fastigheten Minken 2 till Arjeplogs
kommun vilket är i linje med Region Norrbottens fastighetstrategi att succesivt minska regionens lokalytor.

Sammanfattning
Region Norrbotten och Arjeplogs kommun är överens om att Region Norrbotten säljer fastigheten Minken 2 till Arjeplogs kommun. Tidpunkten för
övertagandet är 1 juni 2018.
Regionsstyrelsen har redan 2017-06-07 beslutat i detta ärende men försäljningen kunde inte genomföras då Arjeplogs kommun inte beslutade i ärendet. Försäljningen är nu aktuell med nytt tillträdesdatum och ny köpesumma
baserat på bokfört värde per 2018-06-01.

Ärendet
Region Norrbotten säljer fastigheten Minken 2 till Arjeplogs kommun. Fastigheten inrymmer regionverksamhet som hälsocentral, ambulans och folktandvård men även extern verksamhet såsom kommunala boenden.
Uthyrningsbar lokalyta är 5 937 kvm. Regionen hyr idag 32 procent av lokalytan, kommunen 39 procent och vakanta ytor motsvarar 29 procent.
Arjeplogs kommuns avsikt är att efter ett förvärv genomföra en större omoch tillbyggnad för att samla ytterligare kommunal verksamhet till ett ställe.
Avtalskonstruktion
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Regionfastigheter bekostar mindre anpassningar i egna verksamhetslokaler.

Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi och planeringsdirektör
Divisionschef, division service
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§ 93

Konsekvensanalys av beslut om
vårdplatser
Dnr 3754-2017

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna av regionfullmäktiges beslut 2018-02-14.
Konsekvensanalysen ska utgå från ett brett perspektiv och ha som utgångspunkt att bemanning ska ske utan inhyrd personal. Konsekvensanalysen ska innefatta:
 Ekonomiska konsekvenser
 Lagmässiga förutsättningar
 Patientsäkerhet
 Arbetsmiljö
 Bemanning
2. Resultatet av konsekvensanalysen ska återrapporteras till regionstyrelsen
för vidare hantering.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att regionfullmäktiges beslut inte överensstämmer med tidigare fattade beslut inom regionen samt med pågående arbete på
nationell och regional nivå. I fullmäktiges strategiska plan för 2018-2020
framkommer att hälso- och sjukvården måste anpassas organisatoriskt och
kompetensmässigt för att vården ska kunna bedrivas effektivt. För att klara
den demografiska utmaningen med allt fler äldre behöver vård och behandling i större utsträckning flyttas från specialiserad vård till primärvård och
från sjukhusvård till mer öppna vårdformer. Samtliga regioner/landsting och
SKL har som mål att den 1 januari 2019 vara oberoende av inhyrd personal.
Vården ska vara av god kvalitet och säker för patienterna vilket förutsätter
en stabil och varaktig bemanning. Konsekvenserna av regionfullmäktiges
beslut har inte beretts i förväg. Beslutet påverkar redan genomförda vårdplatsförändringar som beror på nya behandlingsmetoder, ombyggnation
Sunderby sjukhus samt behovet av ändamålsenlig och effektiv personalplanering.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2018-02-14 att korrigera antalet fastställda
vårdplatser på Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå sjukhus enligt regionstyrelsens förslag. Däremot biföll fullmäktige inte regionstyrelsens förslag avseende Sunderby sjukhus utan beslutade att antalet fastställda vårdplatser vid
sjukhuset ska uppgå till 405. Ovanstående förändringar träder i kraft 201803-01. Fastställda vårdplatser ska vara disponibla, förutom under sommarpe-
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rioden, storhelger och vid särskilda beslut. Obs-/lättvårdsplatser ska finnas i
alla kommuner.
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys och återrapportera till regionstyrelsen.

Ärendet
Regionstyrelsen förslog regionfullmäktige 2018-01-31 att besluta om att
antalet fasställda vårdplatser efter korrigering ska uppgå till


91 på Gällivare sjukhus



54 på Kalix sjukhus



29 på Kiruna sjukhus



167 på Piteå sjukhus



380 på Sunderby sjukhus.

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-14 att
1. Korrigera antalet fastställda vårdplatser enligt nedan:
 Efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser vid Gällivare sjukhus till 91.
 Efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser vid Kalix sjukhus till 54.
 Efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser vid Kiruna sjukhus till 29.
 Efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser vid Piteå sjukhus till 167.
 Sunderby sjukhus har 432 vårdplatser varav 27 tekniska vårdplatser.
Efter korrigering av tekniska vårdplatser uppgår antalet fastställda vårdplatser vid Sunderby sjukhus till 405.
2. Ovanstående förändringar träder i kraft 2018-03-01.
3. Fastställda vårdplatser ska vara disponibla, förutom under sommarperioden, storhelger och vid särskilda beslut.
4. Obs-/lättvårdsplatser ska finnas i alla kommuner.
Regionfullmäktiges beslut får konsekvenser framförallt på Sunderby sjukhus. Nya behandlingsmetoder inom hjärtsjukvården och obstetrik/gynekologi
samt ombyggnation av Sunderby sjukhus har resulterat i minskat behov av
fastställda vårdplatser på sjukhuset. Risk- och konsekvensanalyser ur arbetsmiljö- och patientperspektiv har visat att verksamheternas föreslagna
vårdplatsstruktur är anpassad efter nuvarande vårdbehov och påverkar inte
beläggningsgrad inom slutenvården eller på Obs-platser. För att region ska
klara att bemanna vårdavdelningarna är det avgörande att de personella resurserna används ändamålsenligt och effektivt. Beläggningsgraden på befintliga OBS-platser är dessutom som högst, 73 procent i Arjeplog, Arvidsjaur,
Pajala och Överkalix. Endast i Jokkmokk och Övertorneå är beläggningsgraden 92-95 procent.
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För att regionen ska kunna genomföra regionfullmäktiges beslut behöver en
konsekvensanalys genomföras. Den ska belysa ekonomiska konsekvenser,
lagmässiga förutsättningar, möjligheter att bemanna med egen personal,
konsekvenser för patientflöden och säkerhet samt arbetsmiljö.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 94

Medfinansiering av Forskarskola med
fokus på praktiknära skolforskning
Dnr 1287-2018

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beviljar Forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning medfinansiering med högst 11 mnkr total för perioden 20182022 med 2,2 mnkr per år. Beslutet gäller under förutsättning att övriga
finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur styrelsens oförutsedda för 2018 och arbetas därefter
in i strategiska planen.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Lärarutbildningen vid LTU har stor betydelse för kompetensförsörjningen av
lärare till Norrbottens kommuner. Forskningen behöver stärkas för att säkerställa en fortsatt lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet med hög kvalitet. Satsningen har betydelse för kompetensförsörjningen av lärare för
Norrbotten och särskilt för inlandet och de mindre kommunerna.
Då lärarutbildningen primärt är av betydelse för länets kommuner vill regionen betona vikten av att kommunerna själva tar ett ansvar för att säkerställa en fortsatt utveckling av forskningsdelen. Satsningen från regionen är
därför tidsbegränsad och av en engångskaraktär.

Sammanfattning
Forskningsöverbyggnad i lärarutbildningarna är viktig av flera orsaker –
kvalitet, behålla lärarkompetens samt för att klara en prövning av Universitetskanslersämbetet, dvs. ha kvar lärarutbildningen vid LTU och i Norrbotten.
Ett ifrågasättande, eller till och med en återtagen examensrätt i ett av de
nämnda forskningsämnena, skulle äventyra samtliga lärarutbildningar vid
LTU, från förskolan till gymnasiet. Om inga åtgärder vidtas är detta inte ett
orimligt scenario. Det finns idag begränsade resurser från universitetets sida
att ensam finansiera en tillräckligt stor doktorandmiljö.
För att stärka lärarutbildningarna är det nödvändigt att säkerställa de forskningsämnen som nämns ovan. LTU vill därför tillsammans med regionen
och några kommuner göra en kraftfull satsning genom att starta en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning och med minst åtta doktorander. En forskarskola är en bra modell för forskarutbildning, dels för att den
möjliggör gemensamma moment över ämnesgränser för de som deltar i forskarskolan och dels för att den blir en naturlig plattform för samverkan mel-
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lan akademi och skolverksamhet. Syftet med forskarskolan är således både
att stärka lärarutbildningarna och att bidra till utveckling i regionen.

Ärendet
För att på lång sikt säkra lärarförsörjningen i regionen behövs en stark och
hållbar lärarutbildning som bidrar till kompetens inom universitet men även
till utveckling av skolan i regionen. Det möjliggör för personer i regionen att
kunna studera vidare, men också till att kunna stanna kvar i regionen och på
så sätt bidra till fortsatt utveckling. En stark lärarutbildning med en forskningsöverbyggnad gör det möjligt för lärare i skolorna att meritera sig inom
läraryrket efter avlagd examen. En lärarutbildning i regionen möjliggör samverkan mellan kommuner och universitet i aktuell forskning.
Luleå tekniska universitet (LTU) har fyra forskningsämnen som är av särskild betydelse för lärarutbildningarna: engelska, matematik och lärande,
pedagogik och svenska. Utan forskningsöverbyggnad i dessa ämnen kan
LTU inte säkerställa kvaliteten i någon av de lärarutbildningarna som ges vid
universitet.
Forskningsöverbyggnad i lärarutbildningarna är viktig av flera orsaker. Den
vetenskapliga kompetensen bland lärarutbildarna är en grundförutsättning
för kvaliteten, men är också en förutsättning för att universitetet ska kunna
behålla lärarkompetens. Det är också nödvändigt för att klara en prövning av
Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
För närvarande har LTU examensrätt i dessa forskningsämnen, men doktorandmiljöerna är mycket små (0-3 doktorander/ ämne) och har under senare åren minskat. För att bibehålla kompetensen och säkerställa framtida
examensrättsprövningar är det nödvändigt att varje miljö har minst fem doktorander.
Ett ifrågasättande, eller till och med en återtagen examensrätt i ett av de
nämnda forskningsämnena, skulle äventyra samtliga lärarutbildningar vid
LTU, från förskolan till gymnasiet. Om inga åtgärder vidtas är detta inte ett
orimligt scenario. Det finns idag begränsade resurser från universitetets sida
att ensam finansiera en tillräckligt stor doktorandmiljö.
Syfte
För att stärka lärarutbildningarna är det nödvändigt att säkerställa de forskningsämnen som nämns ovan. LTU vill därför tillsammans med regionen
och några kommuner göra en kraftfull satsning genom att starta en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning och med minst åtta doktorander under minst fem år.
En forskarskola är en bra modell för forskarutbildning, dels för att den möjliggör gemensamma moment över ämnesgränser för de som deltar i forskarskolan och dels för att den blir en naturlig plattform för samverkan mellan
akademi och skolverksamhet. Syftet med forskarskolan är således både att
stärka lärarutbildningarna och att bidra till utveckling i regionen.
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Organisation
Forskarskolan ska ha två föreståndare samt en styrgrupp med representanter
från LTU, Region Norrbotten, Boden kommun och Luleå kommun. Forskarskolan ska omfatta minst 8 doktorander och starta under hösten 2018 och
drivas av LTU under en period om minst fem år. Doktorandtjänster utlyses i
konkurrens. Verksamma lärare i regionen ska uppmuntras att söka doktorandtjänsterna.
Samtliga doktorander får en anställning vid LTU på 100 procent, varav 80
procent utgörs av forskarutbildning. Inom ramen för den del som inte utgörs
av forskarutbildningen (20 procent) kan doktoranden exempelvis arbeta med
skolutveckling, utredningar eller undervisning.
Forskarskolan ska betraktas som en gemensam satsning i regionen, således
får samtliga deltagande kommuner ta del av den forskning som bedrivs av
doktoranderna genom exempelvis utvecklingsprojekt, föreläsningar, insamling av data, presentation av forskningsresultat, m.m. Formen för detta
kommer att fastslås i särskilda avtal mellan LTU och respektive kommun
som deltar i forskarskolan.
Budget och finansiering
Kostnaden för denna satsning beräknas till 44 miljoner kronor fördelat över
en period om 5 år enligt budget nedan.
Kostnadsgrupp

Doktorander

Projektledning

Handledning

Summa

Personalkostnader
inkl. OH

30 115 247

2 301 494

4 362 217

36 778 959

Lokal och IT
kostnader

2 493 482

190 559

361 183

3 045 224

Drift forskarskola

3 419 231

261 308

495 278

4 175 817

Summa

36 027 960

2 753 361

5 218 678

44 000 000

Enligt ansökan ska kostnaderna fördelas mellan parterna på följande sätt
22 000 000 kr från LTU (50 procent), 11 000 000 kr från Region Norrbotten
(25 procent) och 11 000 000 kr från deltagande kommuner (25 procent).
Budgeten bygger på antagandet att samtliga åtta doktorander följer normal
studiegång utan avbrott för föräldraledighet eller sjukdom. Eftersom avvikelser kan innebära en förskjutning av forskarutbildningen så kan perioden för
forskarskolans verksamhet behöva förlängas.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 95

Yttrande till JO, utlämnande av
uppgifter ur patientjournal
Dnr 906-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lämna yttrande enligt förslag.

Sammanfattning
Region Norrbotten anmodas att inkomma med yttrande till JO enligt remiss
3160-2017 om en händelse vid Gammelstads hälsocentral i december 2016.

Ärendet
I klagomålsärende till JO har det framkommit uppgifter som gav anledning
att anta att en sjuksköterska hade gått in i en journal och per telefon lämnat
ut vissa uppgifter om en patient, som inte längre var listad där, till en person
som uppgav sig att vara polis.
Med bakgrund av det som framkommit i remissen ska regionstyrelsen lämna
en redogörelse för händelsen och sin bedömning av denna samt behandla
följande frågor:
4. Fanns några riktlinjer vid det aktuella tillfället i fråga om rätten för sjukvårdspersonal att gå in i patientjournaler och för utlämnande av uppgifter
ur patientjournaler? Om det inte fanns några skriftliga styrdokument, redogör för eventuell regional/lokal praxis och /eller andra rutiner på området.
5. Hur såg/ser arbets- och delegationsordningen ut i fråga om vem som är
behörig att pröva framställningar om utlämnande av uppgifter ur journal
till utomstående?
6. Vilka eventuella kontrollåtgärder ska personal vidta innan uppgifter ur
en journal lämnas ut till utomstående? Vilka överväganden ska personal
göra innan uppgifter lämnas ut till till exempel en polis?
7. Vilken information och utbildning ges till sjukvårdspersonal inom regionen när det gäller rätten att få gå in i en viss patientjournal och för utlämnande av uppgifter?
Verksamhetschef vid Gammelstads hälsocentral har tillsammans med berörd
personal lämnat redogörelse för händelsen.
Bilagor:
Remissyttrande till JO, utlämnande av patientjournal
Protokollsutdrag skickas till:
Riksdagens ombudsmän
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§ 96

Revisionsrapport Samlad uppföljning
av tidigare genomförda granskningar
Dnr 443-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet
Regionens revisorer har gjort en samlad uppföljning av åtta tidigare utförda
revisionsgranskningar från åren 2012 och 2014. Uppföljningen har syftat till
att besvara frågan om regionstyrelsen vidtagit åtgärder med anledning av den
bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar,
samt om den interna kontrollen inom området varit tillräcklig.
Revisorernas sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsen
till övervägande del vidtagit åtgärder med anledning av den bedömning och
de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar, samt att den interna kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig.
Revisorerna har överlämnat uppföljningen för regionstyrelsens kännedom.
Bilagor:
Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Regiondirektören
Verksamhetsdirektören
Ekonomi- och planeringsdirektören
Regionutvecklingsdirektören

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 2 maj 2018

Sida 47 (73)

§ 97

Revisionsrapport Avtalshantering
Dnr 441-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Det arbete som genomförts gällande avtalshantering sedan den senaste
granskningen 2013 har lett till flera förbättringar, vilket är positivt. Det är
dock viktigt att utvecklingen fortgår i syfte att stärka den interna kontrollen.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat regionens avtalshantering. År 2013 genomfördes
en liknande granskning som visade att organisationen inte hade tillräcklig
intern kontroll avseende hanteringen av avtal. Utifrån de iakttagelser som
gjordes vid den tidigare granskningen konstaterar nu revisorerna att regionen
har förbättrat samtliga punkter, men att det fortfarande finns förbättringsområden.

Ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om regionens avtalshantering sker på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Revisorernas bedömning är att regionen till övervägande del säkerställt en ändamålsenlig
avtalshantering, men att den interna kontrollen i vissa avseenden är bristande. Vidare bedöms området till övervägande del hanteras på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorernas bedömning baseras på följande:
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Den förändrade inköpsorganisationen, med en enhet för upphandling och
införandet av den nya enheten för strategiskt inköp, har sammantaget
gjort att regionen har fått ett tydligare helhetsgrepp över området.
Utifrån iakttagelser och rekommendationer från tidigare granskning
2013 har regionen förbättrat samtliga punkter. Vi ser också att det fortsatt finns förbättringsområden såsom exempelvis uppföljning av avtalstrohet.
Regionstyrelsen har säkerställt tillgång till vissa resurser för kontroller i
och med att den nya enheten för strategiskt inköp bildades. Centrala kontroller och uppföljning bedöms inte ske i tillräcklig omfattning men vi
ser att ett utvecklingsarbete bedrivs.
Det finns risker i att inte göra tillräckliga kontroller, vilket kan innebära
bristande köptrohet och otillåtna direktupphandlingar.
Det finns en övergripande processbeskrivning för upphandlingsverksamheten där avtalshanteringen ingår som en del. Av vår enkät framgår
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att i princip samtliga respondenter har kännedom om de styrande dokumenten för upphandlingsprocessen.
Samverkan fungerar väl mellan upphandlingsenheten och de olika verksamheterna, men vi ser att visst utvecklingsbehov finns kring att involvera kravställare i god tid. Samverkan mellan upphandlingsenheten och
den centralt placerade enheten för strategiskt inköp bedrivs nära och bedöms som nödvändigt för att processerna ska kunna efterlevas i praktiken.

Bilagor:
Revisionsrapport PWC – Avtalshantering
Revisorernas skrivelse – Revisionsrapport Avtalshantering
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Divisionschef Service
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 98

Revisionsrapport Granskning av
årsredovisning 2017
Dnr 1186-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet
Revisorerna har granskat Region Norrbottens årsredovisning för 2017. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om regionens årsredovisning är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Revisorerna bedömer:








Att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att förvaltningsberättelsen i stort innehåller den information som den ska utifrån lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Att årets resultat i det finansiella perspektivet delvis är förenligt med
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Regionen lever för
2017 upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans då underskottet från tidigare år har återställts i och med årets resultat.
Utifrån återrapportering i förvaltningsberättelsen, att utfallet delvis är
förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Styrelsen är i år tydligare i sina uttalanden om måluppfyllelsen och lämnar bedömning om samtliga strategiska mål.
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och i stort upprättade
enligt god redovisningssed.

Bilagor:
Revisionsrapport PWC – Granskning av årsredovisning 2017
Revisorernas skrivelse – Revisionsrapport Granskning av årsredovisning
2017
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 99

Revisionsrapport Inhyrd personal via
bemanningsföretag
Dnr 822-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av inhyrd personal via bemanningsföretag. Tidigare granskningar inom området 2009 och 2015 har visat
på brister i den interna kontrollen. Vid den nu aktuella granskningen gör
revisorerna bedömningen att den interna kontrollen till övervägande del är
tillräcklig.

Ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning av inhyrd personal från bemanningsföretag. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll är tillräcklig i
samband med inhyrning av personal från bemanningsföretag. Revisorernas
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens interna kontroll till övervägande del är tillräcklig i samband med inhyrning av personal från bemanningsföretag.
Revisorernas bedömning baseras på följande:
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Vår granskning visar att inhyrning av personal gällande allmänspecialister till primärvården till övervägande del sker i enlighet med tecknade
ramavtal och regionens regelverk.
Den granskning vi gjort av fakturor visar även att de fakturor som regionen erhåller till övervägande del uppfyller avtalade uppgifter som möjliggör kontroll.
Åtgärder vidtas till övervägande del vad avser vitesföreläggande vid
bristande leveranser från leverantörerna.
Vår granskning visar även att betydande vitesbelopp utkrävts för brister i
leveranser under året.
I vår granskning framkommer att åtgärder till övervägande del vidtas i
de fall då uppgifter saknas på fakturorna som regionen erhåller från leverantörerna. Detta genom att återkoppling till leverantörerna sker vid upptäckta brister och eventuella oklarheter till övervägande del reds ut innan
fakturorna betalas.
Avslutningsvis är vår bedömning att regionstyrelsen följer upp området i
tillräcklig utsträckning. Detta främst genom att regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att minska användningen av inhyrd personal.
Kostnadsutvecklingen och arbetet med att försöka minska kostnaderna
redovisas dels genom ledningsrapporten samt genom divisionernas åter-
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rapportering till styrelsen. Styrelsen följer även utvecklingen inom området genom delårsrapport och årsredovisning.
Bilagor:
Revisionsrapport Avropsfunktionen
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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§ 100

Revisionsrapport Granskning av brandoch skalskydd på sjukhus och
hälsocentraler
Dnr 442-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat regionens hantering av brand- och skalskydd på
sjukhus och hälsocentraler och bedömer att regionstyrelsens övergripande
styrning för brand- och skalskydd för regionens sjukhus och hälsocentraler
är ändamålsenliga och tillfredställande. Revisorerna bedömer att styrelsens
interna kontroll i begränsad omfattning är tillräcklig.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att hanteringen av brand- och skalskydd fungerar väl inom regionen och att regionen vidtagit nödvändiga åtgärder utifrån
tidigare identifierade brister som framkommit i samband med tidigare revisionsgranskning 2010.

Ärendet
Regionens revisorer har genomfört en granskning av brand och skalskydd på
sjukhus och hälsocentraler. I granskningen har även ingått en uppföljning av
de brister som redovisats i tidigare granskning (2010). Syftet med granskningen har varit att bedöma regionstyrelsens styrning och kontroll av brandoch skalskydd för regionens sjukhus och hälsocentraler är ändamålsenliga
och tillfredsställande.
Revisorernas sammanfattade bedömning är att regionstyrelsens övergripande
styrning för brand- och skalskydd för regionens sjukhus och hälsocentraler
är ändamålsenliga och tillfredställande. Den interna kontrollen sker i begränsad utsträckning.
Revisorernas bedömning baseras på följande:
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Regionstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de
brister som den tidigare granskningen påvisade samt säkerställt att dessa
är genomförda.
Det finns regiongemensamma och sjukhuslokala riktlinjer och rutiner för
införande och upprätthållande av brand- och skalskydd.
Dessa riktlinjer och rutiner tillämpas i tillräcklig utsträckning. Däremot
bör säkerhetsriktlinjen från 2012 uppdateras och anpassas efter regionens verksamhet.
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Bedömningen är att ansvarsfördelningen mellan olika funktioner är tydlig och dokumenterad.
Rapportering till regionstyrelsen om riktlinjer och rutiner samt händelser/tillbud inom området brand- och skalskydd sker i begränsad utsträckning.

Vidtagna åtgärder
 Den modell för säkerhetsdialoger som införts i delar av länet håller på att
implementeras i hela regionen.
 Regionen arbetar för att incidenter och händelser rapporteras systematiskt i avvikelsehanteringssystemet.
 Regionens säkerhetsriktlinje kommer att revideras hösten 2018.
 Arbetet med att säkerställa att skalskyddet till utrymmen som allmänheten inte behöver ha tillträde till, så som kulvertar och korridorer är ändamålsenligt utformade pågår.
Bilagor:
Revisionsrapport Granskning av brand- och skalskydd på sjukhus och hälsocentraler.
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
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§ 101

Revisionsrapport Regionvård –
fakturahantering och kontroll
Dnr 823-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat regionens hantering och kontroll av fakturor avseende regionvård utförd av Norrlands universitetssjukhus (NUS). Revisorernas sammanfattade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del
säkerställt att fakturahantering hänförlig till tjänster avseende regionvård
hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Viss
del av faktureringen från NUS sker inte klinikvis enligt regionavtalet utan
via samlingsfakturor, vilket innebär att fler personer än nödvändigt får tillgång till patientinformation i fakturahanteringen. Region Norrbotten har
under lång tid påtalat detta för NUS men de har ännu inte kunna förändra
faktureringen p.g.a. systemrelaterade orsaker.

Ärendet
Revisorerna har granskat regionens hantering och kontroll av fakturor avseende regionvård utförd av Norrlands universitetssjukhus (NUS). Syftet med
granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att fakturahanteringen hänförlig till tjänster avseende regionvård hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
I granskningen har dokumentstudier, stickprov och intervjuer genomförts vid
ett urval av regionens verksamheter.
Revisorernas sammanfattade bedömning är att regionstyrelsens till övervägande del säkerställt att fakturahantering hänförlig till tjänster avseende regionvård hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas bedömning baseras på följande:
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Det finns en dokumenterad beskrivning av fakturahanteringsprocessen.
Av intervjuer framgår att framtagandet av dokumentet i viss mån utgått
från ett risk- och väsentlighetsperspektiv även om riskanalysen, i det här
fallet, inte dokumenterats.
Rutinen för kontroll av erhållna fakturor bedöms till övervägande del
vara tillräcklig och tillämpas, både på patientkontoret och ute i de granskade verksamheterna. Rutinen för kontroll av fakturerade priser mot regionavtalets prislista, vilket upplevs vara tidskrävande, bedöms dock vara
ett utvecklingsområde.
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De utställda fakturorna avseende tjänsteköp av regionvård till övervägande del motsvarar lagkraven samt bestämmelserna i regionvårdsavtalet. En avvikelse noteras genom att faktureringen inte sker klinikvis utan
till viss del sker genom samlingsfakturor där både akut och remitterad
vård ingår.
Fakturakontroll sker i begränsad utsträckning på ett korrekt sätt utifrån
sekretessynpunkt. Regionen bedöms förvisso ha goda rutiner för behörighetstilldelning i systemen. Däremot leder hanteringen av samlingsfakturorna till att fler personer än de som behöver uppgifterna för sitt arbete
får tillgång till känslig patientinformation.

Bilagor:
Revisionsrapport PWC – Regionvård: fakturahantering och kontroll
Revisorernas skrivelse – Revisionsrapport över styrelsens hantering av fakturor avseende regionvård utförd på Norrlands universitetssjukhus (NUS)
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 102

Remiss av betänkandet Etikprövning –
en översyn av reglerna om forskning
och hälso- och sjukvård
Dnr 376-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Utredningen Etikprövning- översyn av reglerna om forskning och hälso-och
sjukvård (SOU 2017:104) har lämnat ett förslag till ändring i lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen.
Region Norrbotten ställer sig positiv till de förslag som lämnas i betänkandet.

Ärendet
Bakgrund
Regeringen beslutade den 2 juni 2016 att uppdra åt en särskild utredare att se
över lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,
etikprövningslagen, och regleringen för verksamhet i gränsområdet mellan
klinisk forskning och hälso- och sjukvård samt en bestämmelse om etisk
bedömning av vissa metoder i hälso- och sjukvården (dir.2016:45 och dir.
2017:52). Utredningens uppdrag var att se över definitionerna av forskning
och forskningshuvudmän samt bedöma om lagens tillämpningsområde är
tillräckligt entydig och heltäckande för att uppnå ett tillfredsställande skydd
för personer som deltar i forskning. Utredningen uppdrag var att ta fram
förslag på hur det kan säkerställas att etikprövning utförs innan forskning
inom hälso- och sjukvård påbörjas liksom att bedöma om etikprövning ska
genomföras på studentarbeten inom ramen för högskoleutbildning på grund
och avancerad nivå.
Uppdraget innebar även att se över tillsynen över etikprövningslagen och
lämna förslag som förtydligar Centrala etikprövningsnämndens ansvar.
Översyn av straffskalan för brott mot etikprövningslagen ingick i uppdraget.
Innan en ny diagnos-eller behandlingsmetod börjar tillämpas i hälso-och
sjukvården ska metoden bedömas från individ – och samhällsetiska aspekter.
Utredningen hade till uppgift att föreslå hur detta ska förtydligas.
Region Norrbotten har processat frågan i forskningschefssamråd regionalt
och i det nationella chefsnätverket via SKL.
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Färdplan
Enligt utredarnas förslag ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2019.
Författningsförslag
Följande författningsändringar föreslås träda ikraft den 1 januari 2019


Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460).
- 2,6,23, 34 och 38 §§

8. 2 §§: Definition av forskning förtydligas till att inte enbart innefatta
experiment utan att lagen även bör innefatta observationsstudier av olika
slag. Studentundantaget tas bort vilket innebär att studentarbeten ska
etikprövas om de faller inom lagens tillämpningsområde för att säkerställa skyddet för forskningspersonerna, oavsett vem som utför arbetet.
Innebär dock ett merarbete för universitet och högskolor att granska
vilka ärenden som behöver skickas till regional etikprövningsnämnd.
9. 2 §§: Definitionen av forskningshuvudman föreslås ändrad på så sätt att
med forskningshuvudman avses en eller flera statliga myndigheter eller
fysiska eller juridiska personer i vars verksamhet forskningen utförs. På
det sättet betonas att forskning ofta bedrivs i samarbete mellan flera huvudmän.
10. 6 §§: Utredningen föreslår att en forskningsåtgärd får utföras trots att
den inte har etikprövats om den har samband med hälso-och sjukvård
och om det allvarligt skulle hota patientens liv eller hälsa att avvakta en
etikprövning.
11. 23 §§: Forskningshuvudmannen ansvar för att det görs en ansökan om
etikprövning
12. 34 §§: Utredningen bedömer att Centrala etikprövningsnämnden ska
utöva tillsyn över etikprövningslagen och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen oavsett vilken verksamhet som ska granskas.
13. 38 §§:Vissa ändringar av straffansvaret, straffmaximum för uppsåtligt
brott höjs till 2 års fängelse, preskriptionstiden blir 5 år istället för 2 år






Högskolelagen (1992:1434)
1. En ny paragraf införs, 2 kapitlet 10 §.
I lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att det vid högskolorna ska finnas särskilda organ för forskningsetisk bedömning av forskning som ska utföras enbart av student på grundnivå eller avancerad nivå.
Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)
1. Ändring av paragraf (24 kap. 3 §). Tidigara skrivning gällande sekretess ändras från att gälla etikprövning och tillsyn enligt lagen till
att gälla etikprövning, bedömning och tillsyn enligt lagen.
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
2. 5 kap. 3 § betydelse
3. Nya paragrafer: 5 kap, 3a och 3b §§
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3a, 3b §§: Etisk bedömning av nya metoder i hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår att bedömningen ska göras innan en diagnos- eller
behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i en vårdgivares verksamhet. Syftet är att förtydliga
att det avgörande är om diagnos- eller behandlingsmetoden tidigare har
använts inom den aktuella vårdgivarens verksamhet eller inte; en bedömning ska göras även om metoden allmänt sett inte är ny.
Högskoleförordningen (1993:100)
1. Utredningen föreslår ett tillägg till nuvarande lydelse där målet för
den forskarstuderande gällande kunskap och förståelse även ska innefatta att personen visar kunskap inom relevanta författningar avseende etikprövning av forskning som avser människor.

Ärendet
Region Norrbotten har processat frågan i forskningschefssamråd regionalt
och i det nationella chefsnätverket via SKL.
Utredningen föreslår att etikprövningslagens tillämpning ska förtydligas och
säkerställa skyddet för forskningspersonerna, oavsett vem som utför forskningen. Utredningen föreslår även ett förtydligande av definitionen av forskningshuvudman till att avse en eller flera myndigheter, fysiska eller juridiska
personer. Centrala etikprövningsnämnden föreslås ett förtydligat och utvidgat tillsynsansvar. Straffmaximum för uppsåtligt brott föreslås höjas till två
års fängelse. Vidare föreslår utredningen att det i vissa fall ska vara möjligt
med etikprövning i efterhand, om det skulle hota patientens liv med att avvakta en etikprövning.
Bilagor:
Remissyttrande Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och
hälso- och sjukvård SOU 2017:104
Protokollsutdrag:
Verksamhetsdirektör
Utvecklingsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 103

Remiss För barnets bästa?
Utredningen om tvångsåtgärder mot
barn inom psykiatrisk tvångsvård
Dnr 306-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lämna yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i
psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) syftar till att ge ett antal förslag för
att genom systematisk kvalitetssäkring minska behov av tvångsåtgärder för
barn. Tyngdpunkten i utredningen har varit att lyfta fram barnets bästa i
samband med tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk vård. Utgångspunkten
har varit att kvalitén för den psykiatriska heldygnsvården, inklusive den psykiatriska tvångsvården, för barn ska förbättras.
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag.

Ärendet
Bakgrund
En särskild utredare har haft i uppdrag att stödja det arbete som utförs av
myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk
hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå.
Utredningens förslag
För att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den psykiatriska
tvångsvården för barn föreslår utredningen att det införs särskilda bestämmelser i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), som genom hänvisning
även gäller vid vård enligt lagen (1991:1 129) om rättspsykiatrisk vård
(LRV). Med barn menas personer under 18 år.
De nya bestämmelserna tydliggör att barnets bästa ska utredas och särskilt
beaktas vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Barns rätt till information
och få uttrycka sina åsikter stärks. För att de nya bestämmelserna ska få genomslag och för att säkerställa barnrättsperspektivet vid beslut och åtgärder
enligt lagen krävs satsningar på kunskaps- och kvalitetsutveckling. Utredningen lämnar därför flera förslag som syftar till ökad insyn, uppföljning och
kvalitetsförbättringar vad gäller den psykiatriska heldygnsvården, inklusive
den psykiatriska tvångsvården, för barn.
Utredningen betonar att bestämmelserna i patientlagen, som rör patientens
möjlighet att välja behandlingsalternativ och få en ny medicinsk bedömning
även ska vara tillämpliga vid vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
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och lagen om rättspsykiatrisk vård. Enligt utredningen är det nödvändigt att i
lagen om psykiatrisk tvångsvård införa en bestämmelse om barnets bästa och
reglera att barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas vid alla beslut och
åtgärder som rör ett barn. Ett barn ska även få information vid alla beslut och
åtgärder som rör barnet.
Utredningen markerar tydligt att barn inte ska få vårdas med vuxna och föreslår att den som är under 18 år endast får vårdas på en sjukvårdsinrättning
där det ges rättspsykiatrisk vård om han eller hon omfattas av lagen om
rättspsykiatrisk vård.
Det ska vidare i lagen regleras att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse
utomhus liksom till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen. I utredningen har
det tagits fram ett antal förslag som gäller tvångsåtgärder i den psykiatriska
vården för barn bland annat föreslås nya regleringar avseende barn när det
gäller fastspänning med bälte.
Det ska inrättas ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan för utveckling och
kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn så att verksamheter där barn vårdas med tvång blir föremål för regelbunden insyn.
Utredningen bedömer vidare att rätten att överklaga tvångsåtgärderna till
förvaltningsrätten bör utökas.
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för utvecklingsarbete samt utreda om det finns skäl
att regelera krav på kompetens hos verksamhetschefer och chefsöverläkare
vid kliniker som bedriver verksamhet med tvångsåtgärder samt att ta fram en
vidareutbildning. Socialstyrelsen ska även genomföra en särskild översyn av
bestämmelserna om medicinskt ledningsansvar i den psykiatriska heldygnsvården, inklusive tvångsvården, för barn samt och utreda om det finns skäl
att reglera ytterligare krav på den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvårdens lokaler.
Bilagor
Remissyttrande tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård SOU
2017:111
För barnets bästa – utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk
tvångsvård SOU 2017:111
Protokollsutdrag:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 104

Remiss av betänkandet Ett fönster av
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende
Dnr 466-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Utredningen Ett fönster av möjligheter – ett stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende (SOU 2017-112), omfattar förslag på åtgärder för att
stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. Förslagen
syftar till att tydliggöra barnets rättsliga ställning och att den ska beaktas vid
avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser som rör barn.
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag
men anser att landstingen och regionerna själva behöver besluta över vilken
nivå, primärvård eller specialiserad vård, som involveras i olika skeden i
samband med placering av barn i skyddat boende.

Ärendet
Bakgrund
I november 2016 tillsatte regeringen en utredning om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Barn som vistas i skyddat boende har i
allmänhet bevittnat eller själva utsatts för våld. Tyngdpunkten i utredningen
har varit att lyfta fram barnkonventionens budskap där varje barn är en rättighetsbärare, med egna behov och rättigheter som ska tillgodoses.
Utredningens förslag
Utredningen betonar att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som
en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld
eller andra övergrepp. Utredningen lyfter fram att det är socialtjänsten som
ansvarar för skyddad boenden och att en enskild verksamhet som driver
skyddat boende ska ansöka om tillstånd hos Inspektionen av vård och omsorg (IVO). Utredningen föreslår vidare att socialnämnden ska fatta ett särskilt beslut enligt socialtjänstlagen för barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende.
Utredningen påpekar att det idag saknas en enhetlig syn på hur insatsen
skyddat boende definieras och lämnar förslag till hur den insatsen kan lagregleras och definieras och hur en tillståndsplikt för dessa boenden bör utformas.
Utredningen lämnar förslag på åtgärder som bidrar till att förtydliga det ansvar som samhället och enskilda aktörer redan i dag har för barn i skyddat
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boende och föreslår hur barnet ska synliggöras och göras mer delaktigt i
frågor som rör hen under tiden i skyddat boende.
Utredningen föreslår vidare hur barnets rätt till skolgång, hälso- och sjukvård, tandvård och stöd och behandling ska säkerställas och hur beslut som
rör insatsen skyddat boende ska följas upp.
Samverkan mellan socialnämnden och hälso-och sjukvården ska leda till att
landstinget/regionen i anslutning till att placeringen erbjuder barnet eller den
unge en hälsoundersökning. För barn i skyddat boende som har behov av
insatser från såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård ska det upprättas en
samordnad individuell plan (SIP).
Utredningen lämnar förslag på att personal i skyddade boenden ska ha kunskaper om barns behov och dessutom om barns rättigheter och att särskilda
utbildningsinsatser riktas till domstolar och familjerätter om barns situation i
skyddat boende. Vidare ska Socialstyrelsen uppdras att ta fram en modell för
barns umgänge med en misstänkt förövare.
Insatser från barn- och ungdomspsykiatrin
Utredningen anser att barn i skyddat boende ska kunna tas emot av barn- och
ungdomspsykiatrin och vara delaktig redan i ett tidigt skede av placering.
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en vägledning om barn- och ungdomspsykiatrins stöd till barn som vistas eller har
vistats i skyddat boende samt även beskriva hur barn- och ungdomspsykiatrin ska utgöra en stödfunktion till personalen i skyddat boende.
Barnrättsperspektivet
Genom att stärka barnperspektivet blir barnet ett rättssubjekt med egna specifika rättigheter. Barnet kan då tas emot i skyddat boende oavsett ålder och
kön och få ett boende med särskild barnkompetens. Samtidigt får barnet sina
egna stödbehov tillgodosedda. Utifrån utredningens förslag följer även att
barnet får hälso- och sjukvård, säker skolgång, delaktighet i vad som händer
och är skyddat från våld samt får en trygg utflyttning.
Ekonomiska konsekvenser
Det föreslås att barnet och unga vuxna, mellan18-20 år, i samband med en
placering i skyddat boende ska erbjudas en hälsoundersökning. SKL har för
2017 uppskattat kostnaden för en sådan hälsoundersökning till 2 060 kr per
barn. Kostnaden är beräknat på 3500 barn och innebär en kostnad på cirka
7,2 mnkr årligen. Kostnaderna för att barn och unga erbjuds en hälsoundersökning bedöms leda till minskade kostnader för deras behov av insatser
senare i livet.
Bilagor:
Remissyttrande Ett fönster av möjligheter-stärkt barnperspektiv för barn i
skyddat boende SOU 2017:112
Barnperspektiv för barn i skyddat boende SOU 2017:112
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
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Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 105

Remiss av rapporten Fler
filminspelningar till Sverige
Dnr 1110-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Film- och tevebolag från hela världen agerar på en internationell marknad
för filminspelningar. Denna marknad är numera övervägande byggd utifrån
att de flesta länder arbetar med subventionen produktionsincitament. Inom
kort väntas 30 av länderna i Europa ha produktionsincitament och 2018 väntas endast Sverige och tre andra länder stå utanför.
Sett till antalet genomförda filmproduktioner har Sverige haft en svagare
tillväxt än EU, men även en svagare tillväxt än resten av världen. Utländska
produktioner väljer bort Sverige till förmån för länder med likartade miljöer
och lägre kostnader, samtidigt som svenska produktioner förläggs till billigare länder även när svenska miljöer ska skildras. Det finns idag en konkurrenssnedvridning för den svenska film- och tevebranschen och för Sverige
som inspelningsland.
Region Norrbotten ser därför positivt rapportens huvudförslag att införa ett
statligt produktionsincitament i form av en produktionsrabatt till företag på
minst 25 procent för både svensk och till Sverige inkommande produktion
samt att säkerställa att den statliga produktionsrabatten ger positiva samhällsekonomiska effekter.
Som delägare till Filmpool Nord har Region Norrbotten tillsammans med
länets kommuner i mer än 20 år satsat på filmen och välkomnar därför en
statlig insats som gör att svenska regioner kan konkurrera om filminspelningar på liknande villkor som anda regioner i Europa.

Ärendet
Bakgrund
Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet har på uppdrag av regeringen utrett
vad staten kan göra för att fler filminspelningar ska ske i Sverige. Fler filminspelningar skulle kunna utveckla Sveriges regioner både ekonomiskt och
kulturellt, och stärka konkurrenskraften hos svenska företag och branscher
som är inblandade i film- och teveproduktioner. Utredningen har speciellt
tittat på införandet av någon form av produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar.
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I rapporten lyfts fram att marknaden för filminspelningar inte är konkurrensneutral för svensk del. Film- och tevebolag från hela världen agerar på
en internationell marknad för filminspelningar. Denna marknad är numera
övervägande byggd utifrån att de flesta länder arbetar med subventionen
produktionsincitament.
Produktionsincitament är en subvention för den audiovisuella sektorn. Det
innebär att film- och teveproduktioner kan få skattereduktioner eller ekonomisk kompensation för sina kostnader inom ett specifikt land eller en del av
ett land (en region eller en delstat). I dag erbjuder 27 stater i Europa produktionsincitament i någon form, liksom många delstater i USA med flera platser
i världen. År 2018 väntas Sverige, Danmark, Luxemburg och Liechtenstein
vara de enda länder i EU- och EES-området som inte har någon form av
produktionsincitament.
Rapporten drar slutsatsen att det finns en snedvriden konkurrens för den
svenska film- och tevebranschen och för Sverige som inspelningsland. Sverige missgynnas därför i konkurrensen om inspelningsplatser för internationella filmer. Detta urholkar kompetens och kapacitet i Sverige.
Rapporten lyfter fram att situationen ger en rad negativa konsekvenser och
uteblivna effekter för hela sektorn kulturella och kreativa näringar, för regional tillväxt och utveckling och för Sverigebilden i utlandet.
Förslagen
Rapporten föreslår att införa ett statligt produktionsincitament i Sverige i
form av en produktionsrabatt till företag på minst 25 procent, för både
svensk och till Sverige inkommande produktion, med krav på att



produktionerna har en minimibudget enligt vissa belopp
internationella produktionsbolag behöver samarbetsavtal med ett svenskt
produktionsbolag för att få tillgång till rabatten
 svenska och internationella produktionsbolag behöver samarbetsavtal
med svenska efterproduktionsbolag.
I förslaget ingår i korthet också att



staten initialt avsätter totalt 300 miljoner kronor per år till produktionsrabatten
den myndighet som regeringen väljer att utse som handläggningsansvarig även får ansvar för att följa upp och validera produktionsrabattens effekter, på omedelbar och på längre sikt.

Bilagor:
Remissyttrande över rapporten Fler filminspelningar till Sverige
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 106

Remiss HPV-vaccination av pojkar i det
nationella vaccinationsprogrammet
Dnr 569-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten föreslår i en utredning att vaccination mot humant
papillomvirus (HPV) för pojkar bör inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Insatsen bedöms vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv samt hållbar utifrån etiska och humanitära utgångspunkter. Region
Norrbotten ställer sig positiv till förslaget.

Ärendet
Folkhälsomyndigheten har utrett om HPV-vaccination av pojkar bör
inkluderas i det allmänna vaccinationsprogramet för barn.
Socialdepartementet har skickat utredningens rapport på remiss. I det
beslutsunderlag som sammanställts av Folkhälsomyndigheten klargörs att
HPV-vaccination av pojkar uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier
för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Tidplan för eventuellt
införande är inte fastställd ännu utan inväntar regeringens beslut i frågan.
Infektioner med humant papillomvirus anses vara den vanligaste sexuellt
överförbara sjukdomen. Viruset infekterar hud- och slemhinneceller i svalg
och övre luftvägar samt i anogenitalia områden. Infektionen ger sällan symtom och läker oftast ut spontant men blir ibland kronisk och kan leda till
kondylom och cancer. Över 200 typer av HPV har identifierats och numrerats varav 13 typer kan orsaka cancer. Genom att erbjuda pojkar vaccin beräknas ytterligare ca 120 cancerfall förebyggas årligen varav hälften bland
män. Kondylom är en mycket vanlig sexuellt överförbar sjukdom hos både
män och kvinnor. Kondylom har oftast ett lindrigt förlopp men kan vara
svårbehandlad. I åldersspannet med högst förekomst av kondylom (20-24 års
ålder) uppskattas incidensen i Sverige vara omkring 1000 fall per 100 000
invånare.
Genom att erbjuda pojkar vaccination, samordnat och i samma årskurser som
det för närvarande erbjuds flickor kan smittspridning effektivt förhindras och
den framtida sjukdomsbördan minska. Vaccinationerna ska ges inom skolhälsovården med kommunen som huvudman medan regionens roll är att
tillhandahålla vaccinet. Vaccinet ges i två doser och gäller barn 9-13 år eller
9-14 år. Ekonomisk ersättning utgår från staten till kommun och landsting
för kostnader i samband med vaccinationerna.
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Bilagor:
Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 107

Remiss av promemoria med förslag till
en treårig utbildning för
tandhygienistexamen
Dnr 674-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Promemorian En treårig utbildning för tandhygienistexamen från utbildningsdepartementet föreslår att dagens utbildning för tandhygienistexamen
ökas från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng. Förordningen föreslås
träda i kraft från den 1 januari 2019. Förslaget motsvarar ytterligare ett års
helårsstudier för att uppnå tandhygienistexamen.
Avsikten är att höja kvaliteten på tandhygienistutbildningen och ge de studenter som erhåller tandhygienistexamen bättre förutsättningar att möta de
krav som yrkesverksamheten ställer på tandhygienister i dag. Universitetskanslerämbetet samt övriga involverade instanser har gjort bedömningen att
tandhygienistyrket genomgått stora förändringar under senare år och att det
inom dagens tandhygienistexamen om 120 högskolepoäng inte är möjligt att
förmedla de kunskaper som arbetslivet behöver och som en tandhygienist
numera förväntas ha. Förslaget innebär också en harmonisering med övriga
yrkesexamina på grundnivå inom hälso- och sjukvårdens område, som samtliga har en omfattning och 180 högskolepoäng.
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget. En treårig utbildning nödvändig för att klara de krav som ställs på yrket idag och en förutsättning för
att kunna arbeta med kompetensväxling inom tandvården.
Bristen på utbildningsplatser är idag stor och en förlängning av utbildningen
bör också öka incitamenten för högskolorna att bedriva utbildningen. Här
vill regionen särskilt lyfta fram behovet av distansutbildning.

Bakgrund
Det har länge funnits önskemål om att kraven på utbildningens längd för
tandhygienistexamen ska öka från två till tre år. Frågan har utretts i ca 10 år,
först i Behörighetsutredningen (S 2009:02), varefter riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag på en sådan förlängning. I maj
2014 uppdrog regeringen åt Universitetskanslerämbetet att analysera föroch nackdelar med en förlängning av utbildning till tandhygienistexamen till
180 högskolepoäng, eller motsvarande tre år. I uppdraget ingick att beskriva
konsekvenserna av en sådan förlängning av utbildningen för dem som studerar till tandhygienist, för arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten.
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Universitetskanslerämbetet redovisade uppdraget i januari 2015 i rapporten
”Analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen”, varvid man konstaterade att fördelarna med att förlänga tandhygienistexamen från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng klart skulle
överväga nackdelarna.
Av de lärosäten i Sverige som har tillstånd att utfärda tandhygienistexamen
och som också erbjuder utbildningen, så finns det redan idag hos samtliga
möjlighet att frivilligt läsa ett tredje år, vilket ca 60 procent av studenterna
gör.
Tandhygienistyrket är det enda av de 21 yrken som är reglerade inom hälsooch sjukvården som inte har en minst treårig utbildning. Då flera högskolor
redan idag marknadsför och organiserar tandhygienistutbildning som en
treårig utbildning som leder både till tandhygienistexamen och till kandidatexamen, trots att ca 40 procent av studenterna väljer bort den möjligheten,
så skapas en otydlighet för både studenter och arbetsgivare avseende vilken
kunskapsnivå som kan förväntas efter en tandhygienistexamen.
Bilagor:
Remissyttrande En treårig utbildning för tandhygienistexamen
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Folktandvård
Utvecklingsdirektör
HR-direktör
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§ 108

Årsuppföljning Bredbandskoordinator
2017
Dnr 674-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna 2017 års återrapportering av uppdraget
Regional bredbandskoordinator till Näringsdepartementet.

Yttrande till beslutsförslaget
Målet med bredbandsarbetet är att ge länets medborgare och företag full
utbyggnad av bredband till år 2025.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs. företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt.

Sammanfattning
Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att tillgång till bredbandsinfrastruktur får allt större betydelse. Genom ett aktivt arbete och ett helhetsgrepp på alla nivåer, såväl den nationella som den regionala och lokala nivån, blir det möjligt att nå längre med bredbandsutbyggnaden. Därför beslutade regeringen att införa regionala bredbandskoordinatorer i varje län. Syftet är att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional
nivå.
2017 års uppföljning av Bredbandskoordinators (BBK) arbete visar hur arbetet med bredbandsutbyggnaden i länet har fortgått. Bredbandsutbyggnaden
innefattar både fiberbredband och mobilt bredband och 2017 har regionens
digitaliseringsarbete fokuserat på projekt med mobilt bredband och nyttan
med bredband.
Regionutvecklingsutskottet har 2018-04-25 § 28 föreslagit regionstyrelsen
godkänna 2017 års återrapportering av uppdraget Regional bredbandskoordinator till Näringsdepartementet.

Ärendet
1 januari 2017 bildades Region Norrbotten och ett antal funktioner flyttades
från länsstyrelsen till regionen. En sådan funktion var den regionala bredbandskoordinatorn. I uppdraget ingår att årligen återrapportera vad som
gjorts inom uppdraget regional bredbandskoordinator till Näringsdepartementet per sista februari. En rapport är inskickad med tillägget att regionstyrelsen ska godkänna rapporten vid styrelsemötet 2 maj 2018.
Under 2017 har samarbete mellan kommunala IT-chefer, regionen och
IT-Norrbotten fortsatt att utvecklas. I ett led av det har IT-Norrbotten
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under 2017 anställt ny resurs som stöttar kommuner med tekniska frågor i bredbandsutbyggnaden.
I arbetet med bredbandsutbyggnaden i länet har regionen deltagit i två
viktiga projekt. Det ena är ”Smarta hållbara byar” och det andra ”Service som process i regionen”. Bägge projekten syftar till att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet
och erbjudas god servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och
inom rimliga avstånd.
2017 års bredbansarbete har skett i stor samverkan med länets kommuner,
universitetet och andra aktörer i syfte att nå bred enighet om länets bredbandsutbyggnad men också för att utbyta erfarenheter mellan varandra.
Bilagor:
Återrapportering av uppdraget Regional bredbandskoordinator 2017
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 109

Återrapportering från Region
Norrbotten, anslag 1:1
Dnr 858-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna 2017 års återrapportering av uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig till Näringsdepartementet.

Yttrande till beslutsförslaget
Historiskt sett har det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten bedrivits i bred
samverkan med länets aktörer. Det goda samarbetet mellan aktörer har ofta
lyfts fram som en av regionens konkurrensfördelar nationellt och internationellt. När Region Norrbotten under året format arbetssätt och samverkansstrukturer har god samverkan och att arbeta brett för Norrbottens utveckling
varit vägledande.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs. företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt med något längre handläggningstider under första månaden för att sedan vara på samma nivå som
tidigare.

Sammanfattning
Region Norrbotten har som regionalt utvecklingsansvarig till uppdrag att
förvalta statliga medel, ofta refererat till 1:1 anslaget. Uppdraget innefattar
också att samordna utvecklingsinsatser i länet och att upprätta en regional
utvecklingsstrategi.
I återrapporten till Näringsdepartementet har region Norrbotten återredovisat
sitt arbete med det regionala utvecklingsuppdraget för året 2017.
Regionutvecklingsutskottet har 2018-04-25 § 29 föreslagit regionstyrelsen
godkänna 2017 års återrapportering av uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig till Näringsdepartementet.

Ärendet
Region Norrbotten har sedan 1 januari 2017 det regionala utvecklingsansvaret. I uppdraget ingår att årligen återrapportera vad som gjorts inom uppdaget till Näringsdepartementet per sista februari. En rapport är inskickad med
tillägget att regionstyrelsen ska godkänna rapporten vid styrelsemötet 2 maj
2018.
Det första året som regionalt utvecklingsansvarig har varit intensivt och lärorikt för politiker, tjänstepersoner och övriga organisationen. Det arbete som
tidigare landstinget bedrev inom regional utveckling har vävts samman med
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de nya uppdragen. Bedömningen är att de kompletterar varandra väl och att
Regionen fått en större kraft och bra helhet i det regionala utvecklingsarbetet.
Historiskt sett har det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten bedrivits i bred
samverkan med länets aktörer. Det goda samarbetet mellan aktörer har ofta
lyfts fram som en av regionens konkurrensfördelar nationellt och internationellt. När Region Norrbotten under året format arbetssätt och samverkansstrukturer har god samverkan och att arbeta brett för Norrbottens utveckling
varit vägledande.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt med något längre handläggningstider under första månaden för att sedan vara på samma nivå som
tidigare.
Under året har 88 miljoner av det statliga anslaget betalts ut i form av projektstöd och totalt 85 miljoner kronor har beviljats för företagsstöd, varav
cirka hälften av medlen kommer från det statliga anslaget, och den andra
hälften från Eus strukturfonder.
Region Norrbotten har av Näringsdepartementet också ombetts att särskilt
redovisa insatser inom jämställd regional tillväxt, samarbete med länsstyrelsen, lärande och uppföljning, näringslivets digitalisering, stöd till kommersiell service och klimat och miljöarbetet. Dessa finns också redovisade i bilagan.
Bilagor:
Återrapport villkorsbeslut 2017
Protokollsutdrag skickas till:
Regionala utvecklingsdirektör
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