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§ 152

Val av protokolljusterare
Ledamoten Kenneth Backgård (NS) utses till att jämte ordföranden justera
protokollet.
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§ 153

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Slutlig föredragningslista för sammanträdet fastställs.

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 oktober 2018

Sida 6 (76)

§ 154

Fastställande av närvarorätt vid dagens
sammanträde
Regionstyrelsen beslutar att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.
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§ 155

Återrapportering från regionstyrelsens
temasammanträde 2018-10-03
Ordföranden informerar om regionstyrelsens temasammanträde under förmiddagen.
Vid temasammanträdet genomförde Inspektionen för vård och omsorg en
tillsyn av Region Norrbottens patientsäkerhetsarbete inom primärvården.
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§ 156

Meddelanden till regionstyrelsen 201810-03
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet
Följande meddelanden redovisas:
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Avsändare
Sveriges kommuner och landsting
2018-09-17

Ämne
Cirkulär 18:31 om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda

Sveriges kommuner och landsting
2018-09-17

Meddelande från SKL:s styrelse om
kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän

PwC
2018-09-13

Intern styrning och kontroll för förtroendevalda och Kommunal ekonomi för förtroendevalda
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§ 157

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2018-05-02
Dnr 2233-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet
Regionstyrelsens ordförande
 Förordnande av dataskyddsombud för Region Norrbotten, dnr 22722017
 Yttrande över remissen Stärkt samarbete mot sjukdomar som förebyggs
med vaccination, dnr 2673-2018
 Yttrande över remissen Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och
regional nivå i annat land, dnr 2478-2018
 Yttrande över remissen Konstnär – oavsett villkor, dnr 2322-2018
 Yttrande över remissen Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen, dnr
2121-2018
 Yttrande över remissen Kulturplan för Västernorrland, dnr 2078-2018
 Yttrande över remissen Myndighetsgemensam indelning – samverkan på
regional nivå, dnr 1234-2018
 Yttrande över remissen Vägen till självkörande fordon, dnr 1018-2018
 Yttrande över ansökan om regionalt investeringsstöd – Arctic Falls AB,
dnr 3189-2018
Regionstyrelsens vice ordförande
 Yttrande över remissen Förordning om kommande EU-fonder, dnr 29992018
Regiondirektören
 Placering av likvida medel, dnr 2214-2018
 Avskrivning av fordringar 2018-06-27
 Avskrivning av fordringar 2018-08-13
 Avskrivning av fordringar 2018-08-15
 Beslut om projektering och anbudsinfordran för ombyggnad av personalboende vid Gällivare sjukhus, dnr 3729-2018
Ekonomi- och planeringsdirektören
 Beslut att förbruka stiftelsers kapital för det ändamål som för stiftelserna
är bestämt
 Avskrivning av fordringar 2018-06-08
 Avskrivning av fordringar 2018-08-13
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Avdelningsdirektören för ledning och verksamhetsstöd
 Yttrande över remissen Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården mm, dnr 2827-208
 Yttrande över remissen Förslag om föreskrifter gällande nationell
högspecialiserad vård, dnr 2811-2018
Beställaransvarig
 Samverkansavtal om fysioterapiverksamhet 2018-06-01
 Samverkansavtal om fysioterapiverksamhet 2018-07-01
Verksamhetschefen för upphandling
 Delegationsbeslut att anta leverantörer 2018-05-03 – 2018-08-26
Regionarkivarien
 Gallring av blanketter för val av hälsocentral i annat län, dnr 2682-2018
 Gallring av logguppgifter gällande åtkomst till patientjournaler, dnr
2685-2018
Avdelningen för regional utveckling
 Delegationsbeslut återrapporterade till regionstyrelsen 2018-10-03
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§ 158

Återrapportering av regionstyrelsens
uppdrag till regiondirektören 2018-1003
Dnr 3366-2017

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 finns 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.
Återrapporteringen delges styrelsen, som kan lägga informationen till handlingarna eller ge regiondirektören kompletterande uppdrag, alternativt efterfråga ytterligare information vid behov.
Bilagor:
Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2018-1003

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 oktober 2018

Sida 12 (76)

§ 159

Regiondirektörens rapport
Dnr 5-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regiondirektörens rapport enligt bilaga.
Bilagor:
Regiondirektörens rapport 2018-10-03
Ledningsrapport augusti 2018
Delårsrapport division Länssjukvård augusti 2018
Delårsrapport division Närsjukvård augusti 2018
Delårsrapport division Folktandvård augusti 2018
Delårsrapport division Länsteknik augusti 2018
Delårsrapport division Service augusti 2018

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 oktober 2018

Sida 13 (76)

§ 160

Delårsrapport Region Norrbotten
augusti 2018
Dnr 3441-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige godkänna delårsrapport per augusti
2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten redovisar ett mycket bra ekonomiskt resultat vilket innebär att regionen med råge når det finansiella resultatmålet. Det är positivt att
många resultat i verksamheten förbättras och det är glädjande att en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen är att Region Norrbotten har god
ekonomisk hushållning.
Sjukvårdsdivisionerna har dock fortsatt stora underskott och det är därför
viktigt att divisionerna kraftsamlar kring arbetet med åtgärderna i de ekonomiska handlingsplanerna så att de ger ekonomisk effekt. Den fortsatta ökningen av kostnader för inhyrd personal är oroande och olika åtgärder har
vidtagits.

Sammanfattning
Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att ett
mål helt har uppnåtts och nio har delvis uppnåtts.
Det ekonomiska resultatet per augusti 2018 är 234 mnkr vilket innebär 4,2
procent av skatter, bidrag och utjämning och betyder att det finansiella resultatmålet har uppnåtts. Periodens nettokostnader har ökat med 3,4 procent
jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och
statsbidrag har ökat med 2,6 procent.
Årsprognosen pekar på ett överskott med 321 mnkr, vilket är 19 mnkr bättre
än fjolårets resultat och 129 mnkr bättre än budget. Ökade medel från nationella överenskommelser samt bättre finansnetto förklarar i allt väsentligt
avvikelsen mot budget. Resultatet utgör 3,9 procent av skatter, bidrag och
utjämning och innebär att resultatmålet bedöms uppnås även för helår 2018.
Däremot har hälso- och sjukvårdsdivisionerna fortsatt underskott vilket beror
på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året
samtidigt som andra kostnader ökar. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför ökade kostnader för inhyrd personal inom somatisk vård, både
läkare och sjuksköterskor.
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Ärendet
Ekonomiskt delårsresultat
Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat för perioden på 234 mnkr,
vilket är 90 mnkr bättre än periodbudgeten men 60 mnkr sämre än föregående år.
Under perioden ökade nettokostnaden med 174 mnkr (3,4 procent) samtidigt
som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 139 mnkr
(2,6 procent).
Regionens divisioner redovisar ett negativt periodresultat med 203 mnkr
vilket är 95 mnkr sämre än resultatmålet. Endast divisionerna Länsteknik
och Service klarar periodens resultatmål. Regiongemensamma verksamheter
redovisar en positiv avvikelse mot periodens resultatmål med 104 mnkr.
Finansieringen redovisar också en positiv avvikelse med 76 mnkr för perioden.
Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 69 mnkr jämfört
med planerade 111 mnkr vilket betyder att 61 procent av handlingsplanerna
har gett ekonomisk effekt.
Intäkterna per augusti är 24 mnkr (2,9 procent) högre jämfört med föregående år och 121 mnkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror på statsbidrag från nationella överenskommelser och EU-bidrag som inte var kända
vid budgettillfället.
Personalkostnaderna har ökat med 48 mnkr (1,8 procent) jämfört med föregående år. Löneavtalsökningen ligger på 66 mnkr och kostnaderna för basbemanning (arbetad och ej arbetad tid) och andra personalkostnader har
minskat med 34 mnkr. Samtidigt har kostnaden för extratid ökat med 16
mnkr. Pensionskostnaderna är 55 mnkr högre än föregående år som följd av
ökade avsättningar till pensioner.
Kostnader för inhyrd personal uppgår till 218 mnkr vilket är 25 mnkr högre
än samma period föregående år. Ökningen av inhyrd personal är i somatisk
vården och avser både läkare och sjuksköterskor. Även kostnaderna för köpt
utomlänsvård ökar och ligger nu på 375 mnkr vilket är en ökning med 12
mnkr. Kostnaderna för läkemedel ökar med 28 mnkr.
Ekonomisk årsprognos
Årsprognosen pekar på ett överskott med 321 mnkr, vilket är 129 mnkr
bättre än budget. Regiongemensamma verksamheter prognostiserar ett överskott på 91 mnkr. Årsprognosen för finansieringen är 187 mnkr bättre än
budget vilket framför allt förklaras av lägre avskrivningar till följd av införande av komponentavskrivning på fastigheter, realisering av vinster i pensionsportföljen, icke förbrukade medel från nationella överenskommelser,
befolkningsförändringar och reserver.
Divisionernas årsprognoser pekar på ett underskott på 318 mnkr, vilket är
154 mnkr sämre än resultatmålet. Resultatavvikelsen för divisionerna beror
på att beslutade handlingsplaner inte förväntas ge full effekt samt att kostna-
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der inom andra områden ökar. Framför allt svårigheter med kompetensförsörjning som medför ökade kostnader för inhyrd personal. Även kostnaderna
för läkemedel och sjuktransporter i luften ökar.
Divisionernas prognosticerade resultat är 14 mnkr sämre än föregående år
när hänsyn tas till budgetjusteringar, varav Division Närsjukvård prognosticeras försämra sitt resultat med 5 mnkr och Division Länssjukvård med 27
mnkr. Resultatet för Division Folktandvård prognosticeras bli 5 mnkr bättre
än föregående år. Resultatet för Division Service prognosticeras bli 12 mnkr
bättre än 2017 och 6,5 mnkr bättre än resultatmålet för 2018. Division Länsteknik prognosticeras uppnå ett resultat som är 10 mnkr bättre än resultatmålet och 1 mnkr bättre än 2017.
Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges
strategiska mål
Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått
inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även
aktiviteter och andra faktorer påverkar.
God ekonomisk hushållning
Region Norrbotten redovisar ett ekonomiskt resultat för både perioden och i
årsprognosen som överstiger det finansiella målet på 2 procent av skatter,
statsbidrag och utjämning. Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att ett mål helt har uppnåtts och nio har delvis uppnåtts.
En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och
verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har god
ekonomisk hushållning.
Medborgare
Nöjda medborgare
Den samlade bedömningen är att målet om nöjda medborgare till viss del är
uppnått. Aktiviteter görs för att öka förtroendet för verksamheten och för
hållbara livsmiljöer. Vad gäller förtroende för verksamheten är kunskap
viktigt. Insatser görs för att öka kunskapen om regionens uppdrag, verksamhet och resultat. Under våren påbörjades en informationskampanj om regionens arbete med att minska beroende av inhyrd personal och vad det innebär. Det arbetet fortsätter under hösten.
Även artikelserien Hit gick pengarna som beskriver hur de statliga pengarna
till regional tillväxt används och kommer medborgare och företag till nytta
fortsätter. Företagare och projektägare berättar om sina utmaningar och satsningar.
Det finns en god grund för arbetet med hållbara livsmiljöer. Aktiviteter görs
som bidrar till att målet kan uppfyllas på längre sikt. Arbetet med hållbara
livsmiljöer ställer krav på samarbete med andra aktörer, till exempel kommuner, myndigheter och civilsamhället. Ett viktigt verktyg är den regionala
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utvecklingsstrategi som nu arbetas fram och är ute på bred remiss i länet.
Strategierna och planerna utgör grunden för samverkan kring hållbara livsmiljöer då de beskriver mål och prioriteringar.
En god och jämlik hälsa
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Positivt är att flera preventiva insatser kommit igång bra på flera håll i länet
och är ökande. Fler patienter i riskgrupp diabetes, högt blodtryck och/eller
övervikt har fått en dokumenterad riskbedömning av levnadsvanor jämfört
med föregående tertial. Däremot finns det skillnader mellan män och kvinnor, män i riskgruppen får i högre utsträckning en dokumenterad riskbedömning. Andelen patienter i riskgrupp psykisk hälsa som fått levnadsvanefråga
har också ökat. Här ses inga skillnader mellan manliga respektive kvinnliga
patienter.
Dokumenterade insatta åtgärder vid konstaterad risk har också ökat för
bägge riskgrupperna. Resultatförbättringen är glädjande och tyder på att
hälsocentraler i allt större grad involverar levnadsvanearbetet i vårdkontakter, i alla fall när det gäller dessa två valda riskgrupper. Det behövs dock
åtgärder för att säkra att kvinnor i lika hög grad som män får riskbedömning
av levnadsvanor även i gruppen patienter med diabetes, högt blodtryck
och/eller övervikt.
Inom området en god och jämlik hälsa pågår omfattande insatser. Fler barn
och vuxna får idag frågan om våld i nära relation vilket gör att fler människor kan få möjlighet till stöd och då även minskad risk för ohälsa nu och
senare i livet. Ökat genomförande av Norrbottens hälsosamtal behöver fortsatt vara i fokus, och skulle också innebära en ökning av antalet norrbottningar som får frågan om våld i nära relation. Med tiden behöver fler hälsofrämjande metoder och förebyggande insatser bli en naturlig del av den dagliga verksamheten.
Fortfarande befinner sig Region Norrbotten bara i början av ett omställningsarbete mot en mer hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande hälsooch sjukvård men där antagandet av strategin Vägen till framtidens hälsa och
vård år 2035 visar på dess stora betydelse för att möta behoven.
Insatser som kompenserar för ojämna förutsättningar för hälsa behöver utvecklas och användas mer. Handlingsplanen för att genomföra den regionala
folkhälsostrategin blir ett naturligt stöd i kommande års insatser. Här har
hälso- och sjukvården viktig roll för att jämna ut hälsan då medarbetare möter människor med olika bakgrund och förutsättningar.
Verksamhet
Effektiv verksamhet med god kvalitet
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Resultaten har förbättrats för de flesta styrmåtten jämfört med föregående
period men det krävs fortsatta förbättringar innan målnivåerna nås i sin helhet.
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Inom den palliativa vården har andelen patienter med dokumentation av
behandlingsstrategi i journalen fortsatt att öka men en del återstår till målnivån. Andelen patienter med tyngre psykisk ohälsa som fått fråga om levnadsvanor är oförändrad jämfört med ifjol och är relativt nära målnivån.
Antalet ärenden till patientnämnden inom området kommunikation är lägre
än föregående perioder. Detta förklaras delvis av att rutinerna för registrering
av anmälningar anpassats till den nationellt vedertagna modellen. Tillgängligheten till regionens hälso- och sjukvård fortsätter att förbättras men 90dagarsmålet för besök och åtgärd inom den specialiserade vården nås ännu
inte. Ledtiderna för standardiserade vårdförlopp inom cancervården når inte
upp till regionens mål men är betydligt bättre än riksgenomsnittet.
Användningen av 1177:s e-tjänster fortsätter att öka och funktionaliteten
utvidgas. Andel av befolkningen som loggat in på 1177 närmar sig målet på
50 procent av befolkningen i länet.
Andelen patienter 75 år eller äldre som har en dokumenterad och sökbar
läkemedelsberättelse i journalsystemet har ökat något men når fortfarande
inte målnivån. Vårdskadorna har minskat och är nu nära målet på mindre än
sju procent.
Helhetsperspektiv med personen i centrum
Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått.
Antalet samordnade individuella planer har ökat betydligt jämfört med
samma period 2017 och målet för 2018 har uppnåtts. Även andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit i framtagandet har ökat
kraftigt och uppnår målet. Andelen oplanerade återinskrivningar i sluten
vård ökade något under perioden medan andelen utskrivningsklara patienter
som är kvar på sjukhus minskade. Målnivåerna nås fortfarande inte inom
dessa områden men de omfattande förbättringsåtgärder som pågår har visat
resultat. Det totala antalet dagar som utskrivningsklara varit kvar på sjukhus
har minskat kraftigt under året och ytterligare förbättringar väntas.
Kunskap och förnyelse
Konkurrenskraftig region
Den samlade bedömningen är att målet om en konkurrenskraftig region till
viss del har uppfyllts. Aktiviteter planeras och genomförs i linje med framgångsfaktorerna som är målanpassade åtgärder och ett tydligt regionalt företrädarskap. Satsningar görs för utveckling inom kulturområdet, näringslivet
och samhällsutvecklingen. Utvecklingsmedel fördelas enligt prioriteringar i
regionala planer och strategier. Regionen jobbar aktivt med att synliggöra
våra särskilda förutsättningar och behov för en hållbar utveckling. Det görs
bland annat genom rapporter om Norrbottens förutsättningar och behov som
ska leda till att stärka länets förutsättningar i viktiga regionala tillväxt- och
utvecklingsfrågor. Rapporter som tas fram inom Regional förnyelse utgör
viktiga beslutsunderlag i det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten.
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Förnyelse för framtiden
Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått och att de aktiviter
som genomförts och pågår bidrar till att målet kan uppnås under året.
För att fokusera och skapa genomförandekraft i vårt förnyelsearbete har
strategin Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035 arbetats fram och antagits av regionstyrelsen i juni. Målbilden i strategin har formats i dialoger
med såväl medborgare, patienter, medarbetare och chefer.
Andra aktiviteter inom området är en fortsatt stor utbildningssatsning inom
patient- och flödesorientering för chefer och tränare samt aktiviteter för att
involvera patienter och närstående i förbättringsarbeten bland annat via regionens deltagande i projektet Spetspatienter.
Fortsatta strategiska forskningssatsningar bland annat inom psykiatri och
hälsoekonomi bidrar också till måluppfyllelsen.
För att tillförsäkra en strategisk och sammanhållen utveckling fortsätter vi att
utveckla arbetsformerna i våra interna samverkansforum för utvecklingsfrågor såsom Utvecklingsrådet och Kompetens – och utbildningsforum. Dessutom deltar regionen i ett stort antal externa samverkansprojekt och samverkansforum som bidrar till god omvärldskunskap och viktiga kontakter för
utvecklingskraft.
Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare
Målen för området attraktiv arbetsgivare är utmanande och kräver ett långsiktigt aktivt arbete. Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått
för perioden. Chefernas förutsättningar att utöva ledarskap behöver fortsatt
utvecklas, där stöd och avlastning i bemanningsfrågor är avgörande. Därför
är det pågående projektet avseende bemanningsplanering prioriterat, tillsammans med utbildningsfrågor, rekryteringsarbete, uppgifts- och kompetensväxling. Regionstyrelsen har fattat beslut om särskilda satsningar, som
en del i arbetet med att öka attraktiviteten och minska beroendet av inhyrd
bemanning.
Aktivt medarbetarskap
Den samlade bedömningen av de delmål som kan utvärderas i delårsrapporten, är att målet är uppnått för området. Mätningarna av sjukfrånvaron visar
att den totala sjukfrånvaron ligger lägre jämfört med samma period förra året
och att andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser ökar. Sammantaget är aktivt medarbetarskap ett område som kräver stora insatser under
många år. Därför är det pågående projektet för att minska sjukfrånvaron
prioriterat och fortsatt fokus är på tidig rehabilitering och förebyggande insatser.
Ekonomi
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Ekonomi som ger handlingsfrihet
Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått. Regionen redovisar
ett positivt resultat för perioden på 4,2 procent av skatter, utjämning och
statsbidrag och således uppnås det finansiella delmålet som är 2 procent.
Enligt årsprognos bedöms resultatet bli 3,9 procent och således bedöms delmålet uppnås även för helår 2018. För att helt uppnå målet måste divisionerna hålla sina ekonomiska ramar. Två av fem divisioner uppnår resultatmålet för perioden och två av fem prognostiserar att nå resultatmålet för 2018.
Ekonomisk effekt av handlingsplanerna har minskat under andra tertialen
och bedöms fortsätta ge svag effekt resten av året. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför fortfarande ökade kostnader för inhyrd personal
inom somatisk vård, både läkare och sjuksköterskor.
För att långsiktigt upprätthålla en ekonomi som ger handlingsfrihet måste
kostnadsnivån sänkas samt nettokostnadsutvecklingen vara lägre än intäktsutvecklingen. Det förutsätter att de ekonomiska handlingsplanerna ger full
effekt samtidigt som andra kostnader inte får öka. Det återstår arbete för att
uppnå det.
Ekonomi som inte belastar kommande generationer
Måluppfyllelsen har förbättrats sedan första tertialen och den samlade bedömningen är att målet delvis är uppnått. Regionens positiva resultat förbättras vilket ökar soliditeten och likviditeten och planerade avsättningar för att
trygga framtida pensionsutbetalningar har gjorts.
Regionens kostnader för att producera hälso- och sjukvård är högre än genomsnittet i riket. Senaste jämförelsen (2017) visar att kostnadsnivån är ca 7
procent högre än för jämförbara sjukhus.
För att helt uppnå delmålen en verksamhet som är anpassad till regionens
intäktsnivå samt en verksamhet som är kostnadseffektiv behöver kostnadsnivån sänkas i storleksordningen 200-300 mkr. Arbetet med processer och
flöden måste fokuseras. En viktig komponent i effektiva processer är produktions- och kapacitetsplanering.
Arbetet med kompetensförsörjning, kompetensväxling samt att införa nya
arbetssätt har avgörande betydelse för måluppfyllelsen.
Bilagor:
Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018
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§ 161

Avsiktsförklaring Kiruna sjukhus
Dnr 3491-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Region Norrbotten ingår upprättad avsiktsförklaring med LKAB som
ligger till grund för fortsatta förhandlingar om ett avtal avseende Kiruna
sjukhus.
2. Regiondirektören får i uppdrag att förhandla fram ett avtal med LKAB
avseende Kiruna sjukhus, för beslut av regionstyrelsen i januari 2019.
3. Regiondirektören får i uppdrag att förbereda projektorganisation för
planering av nya Kiruna sjukhus.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på att Region Norrbotten ingår en avsiktsförklaring med LKAB avseende Kiruna sjukhus och att ett avtal ska tas fram under
2018. Det är enligt regionstyrelsen av stor vikt att ha god framförhållning för
att kunna möjliggöra, såväl en väl fungerande avveckling av det befintliga
sjukhuset som byggnation av det nya sjukhuset.

Sammanfattning
Kiruna sjukhus kommer att påverkas av LKAB:s gruvbrytning som innebär
att sjukhuset behöver rivas och uppföras på annan plats. Med anledning av
detta har LKAB och Region Norrbotten fört diskussioner om principerna för
LKAB:s ersättning till Region Norrbotten för sjukhuset. Upprättad avsiktsförklaring är ett resultat av parternas diskussioner och ligger till grund för
fortsatta förhandlingar och framtagande av avtal avseende Kiruna sjukhus.
Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (NS) ger ett särskilt yttrande: Vi vill påpeka att vissa
förändringar/investeringar i Kirunas nuvarande sjukhus kan komma att påverka sjukhusets framtida monetära värde.
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla beredningens förslag och stödjer
Kenneth Backgårds särskilda yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningens förslag under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Bakgrund
LKAB:s gruvbrytning påverkar markområdena i centrala Kiruna. Till följd
av detta pågår en stadsomvandling där stora delar av Kiruna behöver omlo-
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kaliseras. LKAB:s gruvdrift kommer på sikt även att påverka Kiruna sjukhus
som innebär att sjukhuset behöver rivas och uppföras på annan plats. Enligt
LKAB:s prognos kommer Kiruna sjukhus påverkas av markdeformationerna
först efter 2030. LKAB är enligt lag skyldig att ersätta Region Norrbotten
som fastighetsägare av Kiruna sjukhus för den skada som uppstår till följd av
att sjukhuset behöver lösas in på grund av gruvbrytningens utbredning. Med
anledning av detta har parterna fört diskussioner om principerna för LKAB:s
ersättning till Region Norrbotten. Diskussionerna har resulterat i en gemensam avsiktsförklaring som ska ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna mellan parterna om ett avtal avseende Kiruna sjukhus.
Avsiktsförklaring - innehåll
I den upprättade avsiktsförklaringen har LKAB och Region Norrbotten enats
om vissa grundläggande principer som ska gälla för de fortsatta förhandlingarna. Parterna har för avsikt att ingå avtal avseende Kiruna sjukhus med i
huvudsak följande innehåll.









LKAB ska ersätta Region Norrbottens för Kiruna sjukhus med ett monetärt belopp som omfattar planering, projektering och uppförande av nytt
sjukhus.
Nya Kiruna sjukhus ska uppföras av Region Norrbotten. Ett avtal ska
tecknas mellan Region Norrbotten och LKAB under år 2018. Avtalet ska
bland annat innehålla storlek på ytor och ersättningsprinciper.
Målsättningen är att Nya Kiruna sjukhus ska stå klart för inflyttning år
2026.
LKAB ska utföra eller låta utföra alla åtgärder som krävs för att riva och
avveckla den befintliga byggnaden Kiruna sjukhus. LKAB ska bära
kostnaderna för sådan rivning och flytt från Kiruna sjukhus till Nya Kiruna sjukhus.
Avsiktsförklaring träder i kraft när den har undertecknats av båda parter
och gäller till och med den dag som infaller tidigast av (i) dagen då bindande avtal ingås mellan parterna avseende Kiruna sjukhus, eller (ii) den
2019-03-01.

Bilaga:
Avsiktsförklaring Kiruna sjukhus
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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§ 162

Strategisk plan 2019-2021
Dnr 1961-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa skattesats för
2019 till 11,34 per skattekrona.
2. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige anta Strategisk plan 2019-2021.
Reservationer
Kenneth Backgård (NS), Anders Josefsson (M) och Nils-Olov Lindfors (C)
reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Länets befolkningsutveckling och demografi ställer stora krav på regionen
varför målbilden för framtidens hälsa och vård 2035 är en viktig utgångspunkt för kommande arbeten.

Sammanfattning
I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns
det en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med
andra aktörer behöver hantera. För att kunna möta behov och förväntningar
även i framtiden behöver viktiga steg i gemensam riktning tas redan idag.
En långsiktig målbild för framtidens hälsa- och vård med sikte på 2035 har
tagits fram. Fyra tydliga kännetecken ses i den långsiktiga riktningen i hälsooch sjukvården och tandvården; individen och länets kvinnliga och manliga
medborgare får likvärdigt och bra stöd att främja sin hälsa, är en aktiv och
delaktig partner i vården, får nära vård på nya sätt och en god och samordnad
vård på jämställda villkor. För att arbeta resurseffektivt och se till att vi
hamnar rätt i framtiden måste beslut och vägval i nutid hela tiden säkra att de
har förankring i de långsiktiga målen.
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag.

Ärendet
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen
innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med beskrivningar. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.
I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns
en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med andra
aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningarna kan sammanfattas med svag
befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökande försörj-
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ningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjningen inom både offentlig
sektor och näringslivet.
I avsnitten planeringsförutsättningar och perspektiv anger regionfullmäktige
inriktning och mål för regionens välfärds- och utvecklingsuppdrag. För att
tydliggöra detta finns perspektiven samhälle, medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomi.
Regionfullmäktige beslutade 2018-06-19--20 § 44 att återremittera ärendet
med anledning av Sten Nyléns (S) förslag om:


Ett tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna och Kalix med behörig personal som sköter utrustningen
 Ett tillägg om att se över lönestrukturen i Region Norrbotten för personalen på regionens sjukhus
 Att starta ett projekt om nytt sjukhus i Kiruna på grund av stadsomvandlingen
Regionstyrelsen förslår nu en reviderad Strategisk plan 2019-2021 där regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda framtida magnetkameraverksamhet i
Kalix när pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och
Sunderbyn är genomförda under planperioden samt även göra en översyn av
lönestrukturen på regionens sjukhus.
Planen är även kompletterad med att regionstyrelsen har 3 oktober 2018
godkänt en avsiktsförklaring om att teckna ett avtal med LKAB om villkoren
för förhandling om förtidslösen, planering mm inför ett nytt sjukhus i Kiruna. Ett konkret avtal bedöms kunna föreläggas regionfullmäktige våren
2019.
Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (NS) föreslår följande skrivning på sidan 34 i Strategisk
plan 2019-2021:







För att minska beroendet av inhyrd bemanning avsätts i ett första skede
49 mnkr för satsning på sjuksköterskor, Senare sker, efter analys, en ytterligare satsning med ytterligare c:a 50 miljoner kronor, för vilken regionstyrelsen får utforma principer. Regionstyrelsen ska även göra en
översyn av lönestrukturen på regionens sjukhus.
Pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn genomförs. Parallellt genomförs under planperioden utredning
och införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna.
För att säkerställa en patientnära vård, utreds och planeras för införandet
av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperioden.
Konsekvensändring av ramen nedan.

Nils-Olov Lindfors (C) och Anders Josefsson (M) stödjer Kenneth Backgårds ändring.
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Anders Öberg (S) föreslår bifalla beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningens förslag mot Kenneth Backgårds förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller beredningens förslag.
Bilagor:
Förslag till Strategisk plan 2019-2021
Regionfullmäktiges protokoll 2018-06-19–20 § 44
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§ 163

Riktlinje för budget
Dnr 3241-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att fastställa riktlinje för budget.

Sammanfattning
En riktlinje för budget har tagits fram som preciserar regionstyrelsens beslutsnivåer för budget, principer för hantering av budget och ekonomistyrning samt styrelsens krav på budgetansvar och dialog.

Ärendet
Regionstyrelsen gav i januari 2018 regiondirektören i uppdrag att vidta
lämpliga åtgärder med anledning av revisorernas granskning av budgetprocessen.
En riktlinje har tagits fram som handlar om regionstyrelsens balanserade
styrning, beslutsnivåer för budget, principer för hantering av budget och
ekonomistyrning samt styrelsens krav på budgetansvar och dialog.
I det pågående arbetet med ledningssystem ingår även att tydliggöra verksamhetsplanering inklusive budget.
Bilaga:
Riktlinje för budget
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschefer
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§ 164

Försäljning av Porsön 1:402
Dnr 3247-2018

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att genomföra försäljning av fastigheten Porsön
1:402 i Luleå till Lulebo AB till en köpeskilling om 10,1 mnkr med tilllägg för avlyft moms som ska återföras. Preliminär tillträdesdag är 201811-01.
2. Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten får träffa ett 20-årigt
hyresavtal för tandvårdens lokaler och som indexuppräknas med dagens
hyresnivå som beräkningsgrund.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på att avyttra fastigheten Porsön 1:402 till Lulebo AB vilket är i linje med Region Norrbottens fastighetsstrategi. Fastigheten är inte verksamhetskritisk för regionens verksamheter.

Sammanfattning
Region Norrbotten och Lulebo AB är överens om att Region Norrbotten
säljer fastigheten Porsön 1:402 till Lulebo AB. Tidpunkten för övertagandet
är preliminärt 1 november 2018.

Ärendet
Region Norrbotten säljer fastigheten Porsön 1:402 till Lulebo AB. Fastigheten inrymmer regionverksamhet som folktandvård men även extern verksamhet såsom restaurang mm. Uthyrningsbar lokalyta är 2 977 kvm. Regionen
hyr idag 40 procent av lokalytan, externa hyresgäster 19 procent och vakanta
ytor motsvarar 41 procent.
Köpeskillingen uppgår till 10,1 mnkr. Fastighetens bokförda värde vid preliminär tillträdesdag är 3,1 mnkr vilket innebär att regionen gör en realisationsvinst på 7 mnkr. Regionen träffar ett 20-årigt hyresavtal för Folktandvården som indexuppräknas med dagens hyresnivå som beräkningsgrund.
Ytan som hyresavtalet omfattar är ca 1200 m2.
Folktandvården har idag ett personalrum i f.d. Porsöns hälsocentral beläget
på en yta som Lulebo AB vill kunna använda som helhet. Därför behöver
regionfastigheter utreda vad som behöver göras för att fastställa placering av
personalutrymmet.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
Divisionschef Närsjukvård
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§ 165

Försäljning av Rolfs 1:46, Grytnäs
Dnr 3248-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att genomföra försäljning av fastigheten Rolfs 1:46
till Kalix Industrihotell AB för 4 mnkr (fyra miljoner kronor). Övertagandet
sker per 2019-02-01.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på att avyttra fastigheten Rolfs 1:46 till Kalix
industrihotell AB vilket är i linje med Region Norrbottens fastighetsstrategi
att succesivt minska regionens lokalytor. Fastigheten är inte verksamhetskritisk för regionens verksamheter.

Ärendet
Region Norrbotten säljer fastigheten Rolfs 1:46 till Kalix kommuns fastighetsbolag, Kalix industrihotell AB. I fastigheten finns idag Grytnäs hälsocentral som kommer att flyttas in i Kalix sjukhus varvid fastigheten tomställs.
Kalix industrihotell AB avser att efter förvärvet genomföra anpassningar så
att lokalerna exempelvis kan användas som företagshotell.
Köpeskillingen uppgår till 4 mnkr kronor med tillägg för avlyft moms som
ska återföras. Övertagande sker preliminärt 2019-02-01 och bokfört värde
kommer att vara 2,9 mnkr vilket innebär att regionen gör en realisationsvinst
på 1,1 mnkr. Försäljningen görs till marknadsmässigt värde och värdering av
fastigheten har gjorts av extern värderare.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
Divisionschef Närsjukvård
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§ 166

Lokalförändringar primärvården Boden
Dnr 3246-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna beskrivna lokalförändringar. Kostnaderna för fastighetsinvesteringar bedöms öka med i storleksordningen 10
mnkr och finansieras genom omdisponeringar inom avsatta medel för fastighetsinvesteringar.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade 2017-03-27 att hälsocentralerna Erikslund och
Björknäs i Boden skulle slås ihop under 2018 med lokalisering till Björknäs
hälsocentral. För att Erikslunds hälsocentral skulle kunna flytta in i Björknäs
hälsocentral beslutades att ljusbehandlingen, flyktingmedicin och blodcentralen skulle flyttas till Garnisområdet.
Vidare beslutades att köpa Sandens hälsocentral av Bodenbo samt att nödvändiga ombyggnationer skulle göras på Garnisområdet, Björknäs hälsocentral och Sandens hälsocentral.
Köpet av Sandens hälsocentral är genomfört. Garnisfastigheter AB är sålt till
Bodens kommun och är därför inte längre tillgängligt för dessa verksamheter.
Efter samråd med närsjukvården föreslås följande ändring av tidigare beslut:




Tillbyggnad för blodcentralen görs på Sandens hälsocentral. Blodcentralen i Boden omlokaliseras från Björknäs hälsocentral till Sandens hälsocentral. En översyn av yttre miljö och parkeringar genomförs.
Flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen blir kvar i Björknäs
hälsocentral. Befintliga lokaler byggs om och anpassas för flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen på Björknäs hälsocentral. En översyn av parkeringar genomförs.

De föreslagna förändringarna medför en ökad fastighetsinvestering för Regionen med 10 mnkr och därigenom något högre årliga kostnader vilket till
stor del kompenseras av att extern förhyrning på Garnisområdet inte blir
aktuell. De ökade lokalkostnaderna finansieras inom berörda verksamheters
ramar.

Ärendet
Regionstyrelsens beslut från 2017 avseende hur primärvården samt blodcentralen i Boden ska lokaliseras efter beslutad sammanslagning av tre hälsocentraler till två föreslås ändras som resultat av vad som framkommit i det
fortsatta utredningsarbetet.
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Bakgrund
Beslut togs i Regionstyrelsen den 27 mars 2017 att hälsocentralerna Erikslund och Björknäs i Boden skulle slås ihop under 2018 med lokalisering
till Björknäs hälsocentral. Vidare beslutades att köpa Sandens hälsocentral
av Bodenbo samt att nödvändiga ombyggnationer skulle göras på Garnisområdet, Björknäs hälsocentral och Sandens hälsocentral. För att möjliggöra att
Erikslunds hälsocentral skulle kunn flytta in i Björknäs hälsocentral krävdes
att vissa verksamheter omlokaliserades. De verksamheter som avsågs var
blodcentralen, flyktingmedicinska enheten, ljusbehandlingen, folktandvården
(förråd), Olin-projektet samt Sandens fysioterapi. Dessa verksamheter avsågs att lokaliseras i byggnad 111 på Garnisområdet. Behovet av extern förhyrning bedömdes till ca 500 m2. Köpet av Sandens hälsocentral är genomfört och projektering är upphandlad och pågår.
Nuläge
Efter beslutet har förutsättningarna för lokaler förändrats då Garnisfastigheter AB har sålts till Bodens kommun vilket innebär att byggnad 111 inte
längre är tillgänglig.
Efter samråd med närsjukvårdens verksamheter på Björknäs hälsocentral är
det möjligt att inrymma den flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen i befintliga lokaler på Björknäs hälsocentral.
Blodcentralen inryms inte på någon av de kvarvarande hälsocentralerna och
de tilltänkta lokalerna i Garnisfastigheter kommer inte att vara tillgängliga.
Alternativa externa lokaliseringar har utretts.
Verksamheten förordar att blodcentralen samlokaliseras med en hälsocentral.
Blodcentralen disponerar idag ca 260 m2 på Björknäs hälsocentral med en
lokalkostnad på ca 205 tkr/år. Blodcentralens lokalbehov är bedömt till 150
m2. Blodcentralen föreslås lokaliseras i en tillbyggnad på Sandens hälsocentral till en preliminär lokalkostnad på ca 350 tkr/år.
Den ökade verksamheten på Björknäs hälsocentral i och med sammanslagningen kommer att medföra ett behov av utökade parkeringsmöjligheter.
Parkeringar och yttre miljö på Sandens hälsocentral behöver också ses över.
På Sandens hälsocentral åtgärdas den ”trångboddhet” som förelegat under en
längre tid via föreslagna byggnationer. Här kvarstår behov att anpassa bland
annat reception, väntrum och läkemedelsrum mm i ett senare skede vilket då
kan leda till ökade fastighetskostnader.
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Förslag till lokalförändringar:
 Tillbyggnad för Blodcentralen på Sandens hälsocentral. Blodcentralen i
Boden omlokaliseras från Björknäs hälsocentral till Sandens hälsocentral
En översyn av yttre miljö och parkeringar genomförs.
 Flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen blir kvar i Björknäs
hälsocentral. Befintliga lokaler byggs om och anpassas för flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen på Björknäs hälsocentral. En
översyn av parkeringar genomförs.
Tidplan
Projektering av beslutade lokalförändringar pågår. Beslut om ändrad inriktning avseende berörda verksamheters lokalisering får en mindre påverkan på
genomförandetiderna. Planen är att genomföra en tvådelad anbudsinfordran
för lokalanpassningarna på Björknäs respektive Sandens hälsocentral till
årsskiftet 2018/19 med ett gemensamt investeringsbeslut 1:a kvartalet 2019.
Efter investeringsbeslut bedöms Sandens hälsocentral vara färdigställd 3:e
kvartalet 2019 och Björknäs vara färdigställd under 4:e kvartalet 2019.
Lokalisering av blodcentralen i en tillbyggnad på Sanden innebär att denna
verksamhet måste bedrivas i en inhyrd blodbuss under byggtiden. Blodcentralens lokaler är logistiskt de första som anpassas på Björknäs hälsocentral
för att kunna åstadkomma en ombyggnation i etapper med tillhörande omflyttningar under pågående verksamhet.
Hyresavtalet för Erikslunds hälsocentral löper ut 2019-12-31 med 9 månaders uppsägningstid.
Ekonomiska konsekvenser
I beslutet från 1 mars 2017 beräknades kostnaderna för ombyggnad samt
lokalanpassningar av Björknäs till 11,5 mnkr, Garnis 3,5 mnkr och Sanden
7,3 mnkr.
Ny bedömd ombyggnadskostnad av Björknäs är ca 15 mnkr. Ny bedömd
kostnad för om och tillbyggnad av Sanden exkl. blodcentralen är i ca 12
mnkr. Orsaken till fördyringen är att omfattningen inte var helt utredd vid
tidigare bedömning. Tillbyggnad för blodcentralen vid Sandens hälsocentral
innebär en tillkommande fastighetsinvestering på ca 4-5 mnkr och ca 100
tkr/år i högre lokalkostnad än tidigare förslag på lokalisering.
Sammanfattningsvis innebär de föreslagna förändringarna en ökad fastighetsinvestering för regionen med 10 mnkr, vilket innebär en ungefärlig årlig
kostnadsökning med 0,6 mnkr. De ökade kostnaderna kompenseras till stor
del av minskade kostnader för den externa förhyrning som planerades på
Garnisområdet med ca 0,5 -0,7 mnkr.
Kostnadsbedömningarna är preliminära och beroende av slutgiltigt projekterad omfattning och inkomna anbud. Tillkommer gör inredning och utrust-
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ning samt omställningskostnader. Kompletteringar av parkeringsplatser och
yttre miljö innebär också en tillkommande kostnad. Alternativ med att hyra
parkeringsytor i närmiljön utreds.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
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§ 167

Screening kolorektal cancer i norra
regionen
Dnr 3944-218

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att anta rekommendation från Norrlandstingens
regionförbund (NRF) om införande av kolorektal cancerscreening.
2. För screening avsätts 3,5 mnkr som hanteras och prioriteras inom ramen
för regionstyrelsens plan 2019.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på förslaget om införande av screening för kolorektal cancer. Förslaget väntas ge vinster i form av minskad dödlighet och
lidande samt minskade kostnader för sjukvården.

Sammanfattning
Region Norrbotten har sedan 2014 deltagit i en nationell studie för screening
av kolorektal cancer. Resultatet av studien, som avslutas vid årsskiftet, visar
att screening minskar dödligheten betydligt samtidigt som det leder till en
högre kostnadseffektivitet för sjukvården. Risken för överdiagnostisering
och överbehandling bedöms vara minimal varför regionen redan nu kan fatta
beslut om ett införande.
Studiens resultat ligger i linje med Socialstyrelsens rekommendation om
nationell allmän screening till män och kvinnor i åldern 60-74 år. NRF rekommenderar landstingen/regionerna i norra sjukvårdsregionen att införa
kolorektal screening från år 2019.

Ärendet
Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år
insjuknar ca 6 000 invånare varav ca 2 700 avlider i sjukdomen. Sedan 2014
pågår en nationell studie för tarmcancerscreening, SCREESCO, som avser
jämföra avföringsprover med FIT-test (fecal immunochemical test, screening
test för kolon cancer) mot koloskopi som screeningmetod samt utreda former
och förutsättningar för införandet av ett fullskaligt screeningprogram. Screeningprogram har i flera stora kliniska studier visats kunna minska dödligheten i kolorektal cancer med 15 procent. Risken för överdiagnostisering och
överbehandling har visat sig vara minimal. Allmän screening införd i hela
Sverige förväntas rädda ca 300 liv per år samtidigt som hälsoekonomiska
kalkyler visar på betydande ekonomiska vinster.
Allmän kolorektal cancerscreening förväntas spara i storleksordningen 30 liv
per år i norra regionen. Förutom de medicinska och humanitära vinsterna
innebär varje sparat liv även en avsevärd ekonomisk besparing för vården.
Palliativ vård beräknas kosta ca 700 tkr till 1 mnkr per patient.
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Detta kan då ställas mot de beräknade kostnaderna för screening. En kalkyl
med extrapolering av data från screeningen i Stockholm – Gotland skulle
innebära en kostnad på 3,5 mnkr för Region Norrbotten. Om deltagandefrekvensen visar sig vara högre i norra regionen blir kostnaderna högre. Varierande initialkostnader kan tillkomma för utbyggnad av regionens endoskopienheter med ytterligare lokaler, instrument och utbildning av fler skopister.
För SCREESCO studien har Region Norrbotten avsatt 1,5 mnkr centralt per
år för åren 2014-2018. Budgeten för framtida screening, beräknat på 390
koloskopier per år, är 3,5 mnkr, fördelat på administrativa kostnader 975 tkr,
analys FIT-tester 890 tkr och koloskopi 1,6 mnkr.
Bilagor:
Norrlandstingens regionförbunds direktions protokoll 2017-09-27 § 72
Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 168

Revisorernas rapport enligt lag om
insyn i vissa finansiella förbindelser
Dnr 2809-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna då
revisorernas granskning inte innehåller några anmärkningar.

Sammanfattning
Revisorernas granskning av Tranparensbokslut Folktandvård 2017 visar att
regionen till stora delar verkat för att skapa konkurrensneutralitet inom Folktandvården gentemot privata aktörer.

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.
Revisorerna har granskat Folktandvårdens transparensbokslut för 2017. Revisorernas granskning visar att regionen till stora delar verkat för att skapa
konkurrensneutralitet inom folktandvården gentemot privata aktörer. Den
konkurrensutsatta verksamheten belastas med samtliga kostnader såsom
investeringar, lokalhyror, overheadkostnader mm. inklusive moms. Därutöver har Folktandvården ett årligt överskottskrav vilket också är i syfte att
utjämna konkurrensförhållandet gentemot privata aktörer.
Bilagor:
Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Folktandvård
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§ 169

Remiss En sexårig utbildning till
läkarexamen
Dnr 2680-2018

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen från Utbildningsdepartementet föreslår en ny examensbeskrivning för läkarutbildningen. Den nya
examensbeskrivningen är en anpassning till den nya examensordningen för
en sexårig läkarutbildning.
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget, med vissa kompletterande
synpunkter.

Bakgrund
Sedan 2013 (SOU 2013:15) finns ett förslag om att svensk läkarutbildning
ska utökas med ytterligare en termin från 330 högskolepoäng till 360 högskolepoäng och utgöra grund för läkarlegitimation. Läkarutbildningen kommer därmed att motsvara 6 års heltidsstudier och vara i överensstämmelse
med yrkeskvalifikationsdirektivet inom EU. En sådan förändring förutsätter
också att examensbeskrivningen för nuvarande läkarutbildning anpassas och
justeras till den nya examensordningen, vilket den promemoria från Utbildningsdepartementet som detta yttrande gäller föreslår.
Bilagor:
Remissyttrande: En sexårig utbildning för läkarexamen
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Utvecklingsdirektör
HR-direktör
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§ 170

Remiss Åtgärder för en stärkt
patientsäkerhet och en effektivare
hantering av behörighetsärenden inom
hälso- och sjukvården
Dnr 2630-2018

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Sammanfattning
Förslagets huvudsakliga syfte är att stärka patientsäkerheten inom hälso- och
sjukvården. Detta sker genom att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN) föreslås ges större befogenheter än tidigare för att få en mer effektiv
prövning av behörighetsärenden. Region Norrbotten ställer sig positiv till
förslagen.

Ärendet
I samband med att den nuvarande patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i
kraft reformerades ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Disciplinpåföljderna varning och erinran ersattes av den utökade klagomålshanteringen med möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot yrkesutövare. Verksamheten för HSAN, vars värdmyndighet är Socialstyrelsen, koncentrerades
till prövning av behörighetsärenden efter anmälan eller ansökan. Efter införandet av patientsäkerhetslagen har inga större förändringar beslutats när det
gäller organisation och arbete för HSAN. Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) inrättades under 2013 i syfte att stärka tillsynen över hälso- och sjukvården och vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. IVO är också
den myndighet som ansvarar för prövning av hälso- och sjukvårdspersonal.
IVO:s tillsyn har dock alltmer gått från individer mot tillsyn av verksamheter. Den senaste förändringen trädde i kraft den 1 januari 2018 och avsåg bl a
IVO: s klagomålshantering.
I förslaget lyfts fram att HSAN ges vidgade befogenheter vid prövning av
behörighetsärenden samt att reglerna för prövotid förändras. Prövotiden föreslås alltid åtföljas av en prövotidsplan som ska vara individuellt anpassad.
Vidare föreslås att bestämmelsen som reglerar kraven vid ansökan om ny
behörighet att förskriva vissa läkemedel ska förtydligas. Förslaget om att
införa en övre åldersgräns för innehav av legitimation inom hälso- och sjukvårdsområdet anses inte vara nödvändigt. Slutligen innebär förslaget en mer
flexibel prövotid vid behörighetsärenden men att den övre gränsen på högst
tre år ska kvarstå.
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Bilagor:
Yttrande över remissen Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare behandling av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården
Dnr: S2018:21 Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Verksamhetsdirektör
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§ 171

Remiss Anpassningar av svensk lag
med anledning av kommissionens
delegerade förordning
Dnr 2801-2018

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
EU-förordningen 2016/161 innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala läkemedelsförsörjningskedjan. Förordningen beskriver bland annat hur säkerhetsförsegling av
läkemedel och en unik kod för varje enskild förpackning ska fungera för
samtliga receptbelagda läkemedel. Koderna länkas samman i ett europeiskt
databassystem. Förslaget beskriver även system och organisation för kontrollerna. Tillverkare, Läkemedelsverket och apotek föreslås få ett stort ansvar.
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget.

Ärendet
EU-förordningen 2016/161 innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala läkemedelsförsörjningskedjan. Den 9 februari 2019 ska förordningen 2016/161 börja tillämpas. Kraven i EU-förordningen beskriver bland annat hur de så kallade säkerhetsdetaljerna ska fungera. Samtliga receptbelagda humanläkemedel förutom vissa undantag ska ha säkerhetsdetaljerna. Dessa består dels av en säkerhetsförsegling och dels av en unik kod för varje enskild förpackning.
Koderna länkas samman i ett europeiskt databassystem. EU-förordningen
beskriver vem som ska kontrollera säkerhetsdetaljerna och vem som ska
avaktivera koderna i säkerhetsdetaljerna i samband med försäljning. I remissförslaget föreslås att svensk lagstiftning anpassas till EU-förordningen.
Detta gäller bl.a. läkemedelslagen (1992:859) och lagen om handel med
läkemedel (2009:366). Konsekvensen blir att Läkemedelsverket kommer att
få ett utökat uppdrag i sin tillsyn och kontroll av distributörer i läkemedelsförsörjningskedjan. Kontroll av säkerhetsdetaljer och av aktiveringskoder,
innan läkemedlen når kund, kommer att skötas av apoteksaktörerna.
Bilagor:
Yttrande anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161
Remissen Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/161
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Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Verksamhetsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 oktober 2018

Sida 40 (76)

§ 172

Remiss Avgiftsfrihet för screening av
livmoderhalscancer
Dnr 2747-2017

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Sammanfattning
I promemorian föreslås att avgiftsfrihet för screening av livmoderhalscancer
med gynekologisk cellprovtagning införs. Region Norrbotten delar uppfattningen att det är viktigt att alla kvinnor ska ha rätt till del av det förebyggande arbetet oavsett ekonomisk situation och ställer sig därför positiv till
förslaget.
Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri i Region Norrbotten från och
med 1 januari 2018

Ärendet
Regeringen föreslår i en promemoria avgiftsfrihet för screening av livmoderhalscancer. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i gynekologiska
cellprovtagningar för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer.
Förslaget har aviserats i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). I
propositionen föreslås att landstingen/regionerna ska kompenseras med totalt
141 mnkr per år för kostnader och intäktsbortfall som satsningen på avgiftsfrihet medför.
Bilagor:
Avgiftsfrihet för screening av livmoderhalscancer Ds 2018:25
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef närsjukvård
Divisionschef länssjukvård

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 oktober 2018

Sida 41 (76)

§ 173

Remiss Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser för
män som utsätter närstående för våld
Dnr 2693-2018

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Sammanfattning
I betänkandet lämnas förslag på författningsändringar i socialtjänstlagen,
hälso- och sjukvårdslagen, offentlighets- och sekretesslagen och polislagen.
De förslag som hälso- och sjukvården omfattas av är informationsplikt till
barn, samordnade individuella planer, ny sekretessbrytande regel och riktlinjer för hur sekretessen ska hanteras mellan myndigheter, integrerade och
samlokaliserade mottagningar för våldsutövare samt mottagningar för våldsutsatta och barn. Socialstyrelsen föreslås inrätta ett Centrum för samordning
och kunskapsutveckling kring förändringsarbete med våldsutövare. Förslagen förväntas inte leda till kostnadsökningar för landsting/regioner.
Författningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ärendet
Det överordnade målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att
kriminella handlingar ska lagföras. Samhällets insatser ska utgå från de
våldsutsattas behov av skydd och stöd. Våldet är samhällsekonomiskt och
socioekonomiskt kostsamt och leder till omfattande fysisk och psykisk
ohälsa. Utredningens uppdrag har varit att se över det återfallsförebyggande
arbetet för män som utsätter närstående för våld samt att lämna förslag på
hur det kan stärkas och utvecklas. Området är oreglerat och det saknas en
samhällsfunktion på nationell nivå som prioriterar, utvecklar och samordnar
arbetet. Förslagen i betänkandet är ett led i att skapa en struktur för det förebyggande arbetet samt att förhindra återfall av våld mot närstående på såväl
kort som på lång sikt. För genomförande finns behov av att fördela uppgifter
mellan de aktörer som i samverkan kan bidra till att arbetet utvecklas ytterligare samt att det hos Socialstyrelsen inrättas ett Centrum för samordning och
kunskapsutveckling.
Hälso- och sjukvårdens ansvar samt utveckling av arbetet
Utredningen anser att hälso- och sjukvården i högre grad måste engageras i
arbetet med att upptäcka våld mot närstående genom att ställa frågan om
våld. Såväl våldsutövare som våldsutsatta söker i hög utsträckning kontakt
med hälso- och sjukvården för problem som både direkt och indirekt kan
kopplas till det våld som förekommer. Hälso- och sjukvården ansvarar även
för kvalificerad terapeutisk eller psykologisk behandling medan psykosoci-
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ala insatser och psykosocial behandling är socialtjänstens uppgift. Gränsdragningen mellan myndigheternas ansvar är ofta föremål för diskussion. I
betänkandet föreslås att Socialstyrelsen tydliggör respektive myndighets
ansvar genom föreskrifter och allmänna råd. Vidare föreslås att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer som beskriver verksamma
behandlingar av våldsutövare.
Barn som lever i familjer där det förekommer våld är utsatta och behöver
uppmärksammas särskilt. Utredningen föreslår att 5 kap. 7 § första stycket
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utökas med en fjärde punkt om att barns
behov av egen information särskilt ska beaktas om barnets förälder, eller
någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med, utövar våld
eller begår andra övergrepp mot barnet eller mot en närstående till barnet. En
sådan möjlighet finns redan för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk
sjukdom. Hälso- och sjukvårdens skyldighet att anmäla missförhållanden
eller misstänkta brott mot barn ska alltjämt gälla parallellt med den nya regeln om information.
Samordnad individuell plan, SIP
Personer som utsätter närstående för våld kan ha behov av samordnade insatser. Idag är det endast socialtjänsten och hälso- och sjukvården som har rätt
och skyldighet att ta initiativ till att upprätta en SIP. Utredningen föreslår att
Kriminalvården ska ha rätt och skyldighet att initiera och delta i SIP för personer som befinner sig under straffverkställighet. I vissa fall kan SIP behöva
upprättas simultant för både våldsutövare och våldsutsatta. För att stärka
säkerheten och underlätta riskbedömningar föreslås en uttrycklig möjlighet
att samordna flera planer med varandra. Regleringen om SIP ska fortsatt
bygga på samtycke från den enskilde.
Integrerade och samlokaliserade mottagningar för våldsutövare
I betänkandet rekommenderas att integrerade och samlokaliserade mottagningar bör inrättas både för våldsutövare och för våldsutsatta och barn samt
att dessa bör drivas gemensamt av landsting/regioner och kommuner. Verksamheterna kan vara lokaliserade på olika ställen alternativt i samma lokaler
men med separata ingångar. Utredningen lägger inga författningsförslag utan
har valt att överlåta till myndigheterna att i samverkan utveckla dessa mottagningar. Formerna för sådana verksamheter ska utarbetas av Centrum för
samordning och kunskapsutveckling.
Sekretessbrytande regel
I betänkandet föreslås att en ny sekretessbrytande regel ska införas i 10 kap.
18 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, till förebyggande
av allvarlig brottslighet mot person. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården
ska ha en möjlighet att lämna uppgifter om en enskild till polisen för att förhindra att vissa allvarliga brott mot någon person. Polisen kan däremot inte
kräva uppgifter av myndigheterna.
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En avgränsning ska ske till brott med ett straffvärde på minst ett års fängelse.
Brott som omfattas av förslaget är bland annat mord, dråp, grov misshandel
och våldtäkt. Utredningen väljer att inte begränsa bestämmelsen till brott
mot närstående eftersom det förekommer våld mot annan person som skulle
kunna förhindras genom bestämmelsen. Närståendebegreppet går inte att
tillämpa exempelvis för vissa fall av hedersrelaterad brottslighet, för personer med psykisk ohälsa som uttrycker önskan eller en rädsla för att skada
andra eller vid misstanke om att en person som söker hjälp planerar att utföra
terrordåd.
Tydligare riktlinjer för informationsutbyte
Flera yrkesgrupper omfattas av ett tjänstemannaansvar som innebär att felaktig hantering av sekretess kan leda till åtal för tjänstefel. Utredningen anser att det behövs tydliga riktlinjer för hur sekretessen ska hanteras mellan
myndigheter vid misstanke om våld mot närstående. Centrum för samordning och kunskapsstöd föreslås få i uppdrag att ta fram verksamhetsspecifika
riktlinjer för informationsutbyte inom ramen för gällande sekretessreglering
samt att tillsammans med länsstyrelserna och Nationellt Centrum för Kvinnofrid erbjuda vägledning till yrkesverksamma.
Finansiering
Utredningen anser inte att finansieringsprincipen är tillämplig eftersom
landsting/regioner redan idag har ett ansvar för informationsplikt till barn,
SIP och informationsutbyte med andra myndigheter.
Bilagor:
Yttrande över remissen Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
Remissen Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för
män som utsätter närstående för våld
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 174

Remiss Kategorisering av
verksamheter och åtgärder utifrån krav
på miljökonsekvensbeskrivning
Dnr 2733-2018

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Yttrande till beslutsförslaget
Naturvårdsverket har med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten föreslagit
vilka miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas
medföra betydande miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om
betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall.
Naturvårdsverket har haft som utgångspunkt att det inte ska ställas mer
långtgående krav på verksamhetsutövare än vad som följer av MKBdirektivet, om det inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt miljöskydd.
I uppdraget ingick inte att föreslå att tillståndspliktiga verksamheter ska undantas från krav på miljöbedömning. I uppdraget ingick inte heller att föreslå
ändringar i miljöprövningsförordningen.

Sammanfattning
Region Norrbotten ställer sig positivt till att regeringen ser över kategoriseringen av verksamheter utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Som utredningen belyser så är processen för att ta fram en MKB både kostsam och lång, därför är det bra att man ser över vilka krav man ställer på
olika verksamheter. Samtidigt är det viktigt att verktyget med MKB fortsätter används i de verksamheter som behöver belysa vilka miljökonsekvenser
som en verksamhet förorsakar och hur de ska hanteras, det är så vi bygger ett
hållbart samhälle.
Region Norrbotten har två kärnuppdrag, hälso- och sjukvård samt regional
utveckling. Naturvårdsverkets förslag berör inte miljöprövningsförordningen
som hanterar bl.a. hälso- och sjukvård. Det innebär att utredningen inte har
lagt några förslag på förändringar av nuvarande lagstiftning kopplat till regionens arbete med hälso- och sjukvård.

Ärendet
Region Norrbotten har av Naturvårdsverket fått ta del av förslag till ändrade
krav på miljökonsekvensbeskrivning för miljöfarliga verksamheter. Syftet är
att se över villkor och krav så att lagen inte ställer mer långtgående krav på
verksamhetsutövaren än vad som följer MKB-direktivet.
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Bilagor:
Yttrande över remissen Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån
krav på miljökonsekvensbeskrivning
Remissen Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 175

Remiss Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar
Dnr 2517-2018

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yttrande till beslutsförslaget
I början av 2018 lades ett delbetänkande fram gällande ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar som Region Norrbotten i stort var positiv till. Nu har
utredningen lagt fram ett slutbetänkande utifrån inkomna synpunkter. Slutbetänkandet skiljer sig inte så mycket åt från delbetänkandet, den största förändringen är att regionen förutom att vara samordnande i bostadsförsörjningsarbetet också ska ta fram en regional analys tillsammans med kommuner och länsstyrelsen.

Sammanfattning
Regeringens utredning SOU 2018:35 har tagit fram ett förslag på ny bostadsförsörjningslag. För regionernas del innebär det ett nytt ansvar att i nära dialog med länsstyrelsen och kommunerna ta fram en regional analys som visar
på vårt läns specifika förutsättningar för att klara bostadsbristen. Utredningen pekar på att det saknas två förutsättningar i dagens lag som man försökt
lösa med lagt förslag. Den första förutsättningen är en tydligare beskrivning
för staten och kommunerna om deras uppgift i arbetet och den andra är att
det behövs bättre förutsättningar att samordna de insatser som görs på kommunal och statlig nivå. Mer konkret innebär det att kommunerna behöver få
en analys av hur bostadsbristen ser ut och kan förväntas utvecklas, och i
vissa kommuner behövs statligt finansiellt stöd för att klara bostadsbristen.

Ärendet
Utredningen föreslår ett samlat arbetssätt där Boverket, länsstyrelsen, regionerna och kommunerna har viktiga roller. Regionens roll i arbetet blir att
utifrån en nationell analys som Boverket tar fram utforma en regional analys
av bostadsbristen i varje län. I analysen ska relevanta nationella och regionala planer vägas in. Regionerna ska årligen bjuda in kommuner och länsstyrelsen för dialogmöte där regionens analys, kommunernas bedömningar och
insatser och länsstyrelsens prioriteringar diskuteras.
För det utökade ansvaret har utredningen lagt fram en schablonmässig resursfördelning över landet där varje region tillför en kvalificerad resurs och
verksamhetskostnader som motsvarar 2 mnkr per år. Finansieringen av
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denna förstärkning ges genom ett ökat stadsbidrag som tas från anslagen för
statliga stöd för bostadsbyggande.
Bilagor:
Yttrande över remissen ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU
2018:35)
Remissen ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU 2018:35)
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 176

Motion 2-2018 angående borttagning av
hyra för varmvattenbassängträning
Dnr 1297-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad.
Reservationer
Kenneth Backgård (NS) och Nils-Olov Lindfors (C) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
För att utjämna de stora variationer och den ojämlikhet som tidigare funnits
gällande avgifter och regler för bassängträning införde Region Norrbotten
2017 enhetstaxa för extern användning av bassängerna i länet. För att säkerställa möjlighet till bassängträning i hela länet har regionen därefter gjort en
överenskommelse med HSO Norrbotten om ett bidrag för att finansiera träning i varmvattenbassäng. Region Norrbotten anser att varmvattenbassängerna i länet är en resurs för att bedriva habilitering, rehabilitering samt bassängträning för de patientgrupper där vattnets värme och avlastning är en
förutsättning för en fullgod rehabilitering.

Sammanfattning
Anders Bohm (NS) föreslår i en motion att Region Norrbotten tar bort avgiften på 500 kronor per timme för träning i varmvattenbassäng. Bohm anför att
HSO:s medlemsföreningar förlorar medlemmar och att det finns föreningar
som överväger att lägga ned sin verksamhet eftersom medlemmarna inte har
råd att betala avgiften för träning i varmvattenbassäng.
Ärendets behandling under sammanträdet
Kenneth Backgård (NS) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla motionen.
Anders Öberg (S) föreslår bifalla beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningens förslag mot Kenneth Backgårds förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller beredningens förslag.

Ärendet
Under 2016 gjordes en översyn av dåvarande landstingets bassängverksamhet. Översynen visade att det saknades tydlig evidens för bassängträningens
positiva rehabiliteringseffekter generellt. Däremot ses en självupplevd ökad
livskvalitet hos några patientgrupper då vattnets värme och avlastning underlättar rörelser som är svåra att utföra på land.
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Bassängträning fungerar i en del fall som smärtlindrande behandling. För
personer med knä- och höftartros avlastar vattnet en stor del av kroppsvikten
och förbättrar därmed möjligheterna att träna med mindre smärta eller helt
smärtfritt. Analyser av bassängträning visar även på en liten till måttlig effekt på fysisk funktion och livskvalitet hos patienter med knä- och höftartros.
Vissa barn med svåra rörelsehinder har inte förmågan eller kraften att utföra
rörelser på land, för dessa barn är träning i varmvattenbassäng enda alternativet till att själva kunna utföra rörelser. Den psykosociala vinsten är stor då
barnen i bassängen blir jämlika, oavsett om de kan gå eller inte.
I översynen framkom också att det fanns stora variationer och ojämlikheter
vad gäller avgifter och regler för extern användning av bassängerna.
Som ett resultat av översynen beslutade regionfullmäktige den 15 februari
2017 att ett gemensamt pris skulle sättas för uthyrning av regionens bassänger. Priset grundar sig på självkostnadspris, och är satt till 500 kronor per
timme oavsett vilken bassäng i länet som hyrs ut.
Sedan tidigare erhåller HSO ett verksamhetsbidrag från Region Norrbotten.
En överenskommelse med HSO Norrbotten gjordes den 8 juni 2018, överenskommelsen innebär att Region Norrbotten har lämnat ett utökat bidrag på
200 000 kronor för hösten 2018 för att möjliggöra träning i varmvattenbassäng. Medlen ska i sin tur fördelas mellan medlemsorganisationerna och
användas för att finansiera träning i varmvattenbassäng i länet.
För att åstadkomma en likvärdig vård och likvärdigt användande av bassängerna i länet pågår för närvarande ett arbete i Region Norrbotten med att
ta fram en anvisning gällande bassängverksamhet.
Bilagor:
Motion 2-2018 angående borttagande av hyra för varmvattenbassänger (Anders Bohm, NS)
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§ 177

Motion 4-2018 angående vårdapp i
vårdvalet
Dnr 1407-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad.
Reservation
Jens Sundström (L) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten arbetar aktivt för att kunna erbjuda länets invånare nya
sätt att komma i kontakt med vården med hjälp av digitala tjänster och har
inlett en förstudie för etablering av en digital hälsocentral i Norrbotten. Göran Stiernstedt har fått regeringens uppdrag att genomföra en utredning gällande hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter
behov. Ett delbetänkande presenterades i juni 2018 med frågeställningar
kring lagstiftning, individens integritet samt hur digitala vårdkontakter kan
öka vårdens effektivitet, ersättas ekonomiskt och minska beroendet av inhyrd personal. Region Norrbotten avser att invänta slutbetänkandet som
kommer 2019 innan beslut tas om införandet av eventuella vårdappar i vårdvalet.

Sammanfattning
Jens Sundström (L) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder möjligheterna att upphandla sjukvårdsrådgivning/mottagningsverksamhet med
läkare och sjuksköterskor i mobilapp och webb för chatt, telefon och videosamtal som en integrerad del i regionens hälsocentralers verksamhet. Liberalerna anser att tjänsten bör tillhandahållas inom ramen för vårdvalet för att
den även ska kunna användas av de privat driva vårdenheterna på samma
villkor som för regionen.
Ärendets behandling under sammanträdet
Jens Sundström (L) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningens förslag mot Jens Sundströms förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller beredningens förslag.

Ärendet
Regeringen har gett utredaren Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur de
digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och hur
de ska fungera långsiktigt.
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Uppdraget har delredovisats den 15 juni 2018, och ska slutredovisas senast
30 juni 2019. I delbetänkandet har utredningen gjort vissa inledande analyser
med fokus på styrsystem och vårdkonsumtion utifrån socioekonomisk indelning.
Uppdraget att analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade
nätdoktorer kan skapas med hänsyn till principen om behovsstyrd vård,
kommer att vidgas till att omfatta digitala vårdkontakter i ett vidare perspektiv, som kontakt med olika yrkeskategorier via mejl, chatt eller journal på
nätet. Frågeställningar som kommer att belysas i det fortsatta arbetet är bland
annat;






krävs förändrad lagstiftning avseende informationsutbytet i vården,
hur säkerställs individens integritet,
hur kan digitala vårdkontakter användas för att öka vårdens effektivitet,
hur bör digitala kontaktvägar ersättas ekonomiskt, finns det former av
digitala kontakter som inte bör ingå i den offentliga finansieringen,
kan digitala vårdkontakter minska beroendet av inhyrd personal?

De digitala inslagen i vården har ökat kraftigt på senare tid, både i form av
digitala besök hos de privata nätläkarna och genom att landstingen/regionerna utvecklar fler digitala tjänster i vården.
Antalet besök hos nätläkarna har ökat kraftigt, men utgör fortfarande en
mycket liten del av den samlade verksamheten i primärvården. I Norrbotten
har antalet digitala vårdbesök ökat med ca 1700 under perioden juni 2016 till
december 2017. Kostnaderna ökade under samma period med ca 1 mnkr.
För att aktivt möta utmaningarna med färre personer i arbetsför ålder och en
ökande andel äldre i befolkningen arbetar Region Norrbotten utifrån strategin Vägen för framtidens hälsa och vård år 2035. Målet är en hälso- och
sjukvård som arbetar mer hälsofrämjande, ser patienten som en aktiv partner
och använder nya digitala lösningar och förändrade arbetssätt. Därför pågår
redan ett arbete i regionen kring hur olika digitala vårdtjänster ska införas.
Grundläggande i Region Norrbottens digitaliseringsstrategi för framtidens
hälsa och vård är att teknik, organisationskultur, kompetens och arbetssätt
utvecklas tillsammans under en samlad ledning.
Region Norrbotten har i dagsläget ett antal pågående insatser med målsättningen att kunna erbjuda länets invånare en möjlighet att kunna komma i
kontakt med vården på nya sätt med stöd av digitala tjänster. Under det senaste året har ungdomsmottagningen i Piteå infört en digital tjänst där ungdomar i Piteå älvdal kan komma i kontakt med ungdomsmottagningen. Arbete pågår med att bredda denna tjänst så den ska kunna erbjudas till ungdomar i hela länet. Regionen avser även att inrätta en digital hälsocentral i
länet och har påbörjat arbetet genom en förstudie.
Bilagor:
Motion 4-2018 om vårdapp i vårdvalet (Jens Sundström, L)
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§ 178

Motion 5-2018 angående screening av
prostatacancer
Dnr 1426-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad.
Reservationer
Kenneth Backgård (NS), Anders Josefsson (M), Nils-Olov Lindfors (C) och
Jens Sundström (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Jens Sundström (L) föreslår i en motion att regionen utreder möjligheten till
att erbjuda screening av prostatacancer för personer över 60 år.
Socialstyrelsen har utrett och tagit fram en ny bedömning av förutsättningarna för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Socialstyrelsens
bedömning är att det idag inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att
rekommendera ett nationellt screeningprogram för prostatacancer med PSAprov. Rapporten har varit ute på remiss och en slutlig version beslutas under
hösten 2018.
Ärendets behandling under sammanträdet
Jens Sundström (L), Nils-Olov Lindfors (C), Kenneth Backgård (NS) och
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beredningens förslag mot Jens Sundströms förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller beredningens förslag.

Yttrande
Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda
screening för prostatacancer med PSA-prov. Region Norrbotten har hittills
valt att följa Socialstyrelsens rekommendationer i Nationella riktlinjer. Om
rekommendationerna ändras tar regionen ny ställning i frågan.

Ärendet
Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör
erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov till män 50 till 70 år.
Sedan dess har nya forskningsresultat publicerats varför Socialstyrelsen har
gjort en ny bedömning av förutsättningarna för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Rapporten har varit ute på remiss och en slutlig
version beslutas under hösten 2018.
Socialstyrelsens samlade bedömning är att det i nuläget saknas tillräckligt
vetenskapligt stöd för att rekommendera ett nationellt screeningprogram för
prostatacancer med PSA-prov. Nyttan med screening för prostatacancer med
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PSA-prov överstiger inte tydligt de negativa effekterna på befolkningsnivå.
Den största nackdelen med screening med PSA-prov är att många män skulle
riskera att diagnostiseras och behandlas, trots att deras cancer aldrig skulle
ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. En svensk studie visar att det på
14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med
en icke dödlig prostatacancer, än som undviker död på grund av screeningen.
Det pågår flera forskningsprojekt på kompletterande tester, bland annat i
Sverige, med syfte att minska överdiagnostik och överbehandling av tidigt
upptäckt prostatacancer. Resultaten av forskning kan under de närmaste åren
ge förutsättning för en ny bedömning av ett nationellt screeningprogram.
Sjukvårdsmyndigheter världen över har gjort liknande bedömningar. Prostatacancer är inte en av de cancerformer som EU:s råd för hälsofrågor rekommenderar för screening.
Regionala cancercentrum i samverkan har tagit fram vårdprogram för prostatacancer utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Rekommendationen är
att inte screena med PSA-prov för män 50-70 år även om det minskar dödligheten i prostatacancer. Alla män som vill göra ett PSA-test ska få information om provets för och nackdelar och därefter erbjudas provtagning om de
önskar det oavsett om de har symtom eller inte. Män med förhöjt PSA-värde
erbjuds redan i dagsläget fortsatt utredning.
Bilaga:
Motion 5-2018 angående screening av prostatacancer (Jens Sundström, L)
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§ 179

Styrelsens beredning av Framtidsberedningens verksamhetsrapport
2018
Dnr 1221-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018.
2. Regionstyrelsen ska säkerställa att kunskap om strategins syfte och
funktion synliggörs samt säkerställa fortsatt möjlighet för olika aktörer
att delta i processen med genomförande och revidering av den regionala
utvecklingsstrategin.

Yttrande till beslutsförslaget
Styrelsen instämmer i beredningens slutsatser och framhåller att det finns ett
behov av öka kunskap och kännedom om den regionala utvecklingsstrategin.
Det är viktigt att struktur och processer fortsatt synliggörs i processen för
genomförande och uppföljning för att visa möjligheter, möjliggöra påverkan
och skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande i länet.

Sammanfattning
Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har pågått samtidigt som framtidsberedningen har arbetar med sitt uppdrag. Framtidsberedningen har sett att det finns behov av kunskap om den regionala utvecklingsstrategin hos länets aktörer.
Framtidsberedningens undersökning har gett värdefullt inspel som tillämpats
vid framtagningen och även för den fortsatta processen med genomförande
och revidering av den nya strategin. Detta lägger grunden för att processen
och utvecklingsarbetet ska vara inkluderande, öppet, stärka medborgarnas
tillit och förtroende och framförallt – inspirera till fortsatt dialog om Norrbottens utveckling och framtid.

Ärendet
Framtidsberedningen har i sin analys sökt svar på uppdragets frågeställning:
Vilket behov har olika aktörer inom regional utveckling när det gäller kunskap om struktur och processer, mötesplatser och påverkansmöjligheter vid
framtagningen av en ny regional utvecklingsplan (RUS)?
I uppdraget anges aktörer inom det regionala utvecklingsområdet som målgrupp, beredningen har tolkat begreppet medborgarna som företrädare för
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näringsliv, organisationer, kommuner och branschföreträdare. Begreppet
medborgardialog innefattar således dialog med representanter för dessa.
Beredningen har använt sig av möten som de har bjudit in aktörerna till,
ibland enskilt och ibland flera aktörer tillsammans. Beredningen har även
genomfört studiebesök i olika verksamheter runtom i länet. Beredningen har
i början av arbetet tagit fram frågeställningar utifrån uppdraget. Dessa har
använts som utgångspunkt vid beredningens dialoger. Dialogerna har därefter anpassats beroende på aktörernas bakgrund och huruvida de tidigare deltagit i framtagandet av RUS. Frågeställningarna är:




Hur upplever ni ert deltagande i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)?
Varför är RUS viktig för er och er verksamhet?
Hur kan RUS-dialogen med Region Norrbotten utvecklas?

De behov som identifierats sammanfattas i nedanstående punkter:










Det finns behov av kunskap om strategins syfte och funktion. Strategin
behöver synliggöras och marknadsföras.
Det finns önskemål om möjlighet till både fysiska och digitala dialogmöten samt till möten kvällstid. Utkast på strategin bör skickas på remiss.
Det finns intresse av att få återkoppling av tidigare utvecklingsstrategi.
Vad kan vi lära av det som redan gjorts och hur kan vi bli bättre på att
lära av varandra?
Aktörerna efterfrågar regionalt ledarskap för länets utvecklingsfrågor.
Det finns behov av ökad samverkan och samordning i utvecklingsarbetet
samt ett utökat samarbete mellan kommuner.
Det finns behov av att perspektiv från hela länet får gehör i framtagandet
av strategin samt att den bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling i hela länet.
Strategin kan fylla ett behov av nytänkande kring länets utveckling och
bidra till att synliggöra framtida möjligheter.

Pågående arbete
Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av
2019. Strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland
länets aktörer, inspel på remissen kan lämnas fram till och med 28 september
2018.
En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Den har upprättats utifrån analyser av de särskilda förutsättningarna för
hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
Den regionala utvecklingsstrategin innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Förslaget har genom dialoger och
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workshops utarbetats i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse,
andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila
samhällets organisationer i länet. Underlaget har förankrats i samverkansforumen Tillväxtberedningen och Regionalt Forum.
Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar
som ska göras i besluten om det regionala utvecklingskapitalet till strukturfondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser. Den är övergripande;
andra styrande dokument, strategier, program och konkreta handlingsplaner
beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin.
Intresset och engagemanget har varit stort för att delta i dialogen om den nya
regionala utvecklingsstrategin, som blir ett levande verktyg som ska forma
Norrbottens framtid. Region Norrbotten kommer under 2019 och framåt att
bjuda in till möten för att diskutera länets utveckling och framtid, bland annat årliga konferenser där vi tillsammans i Norrbotten kan ta del av genomförda insatser och förbereda oss för nya scenarier och händelser i omvärlden.
Nya forum och mötesplatser ska skapas för en bred dialog i hela länet och
fortlöpande kommunicera och diskutera viktiga prioriteringar och beslut.
Processen för framtagning av den regionala utvecklingsstrategin och utvecklingsarbetet har varit och ska för genomförande och revidering fortsatt
vara inkluderande, öppet, stärka medborgarnas tillit och förtroende och framförallt – inspirera till fortsatt dialog om Norrbottens utveckling och framtid.
Uppdrag
Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:



Säkerställa att kunskap om strategins syfte och funktion synliggörs.
Säkerställa att insatser vidtas för att säkerställa olika aktörers möjlighet
att delta i den fortsatta processen med genomförande och revidering för
den regionala utvecklingsstrategin.

Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som beredningen uppmärksammat på en återföringsdag 2019 för
fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar.
Bilagor:
Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018
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§ 180

Styrelsens beredning av Allmänna
beredningens verksamhetsrapport
2017
Dnr 1785-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1. Regionstyrelsens hantering av Allmänna beredningens rapport för år
2017 godkänns.
2. Regionstyrelsen ska följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder vad
gäller formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och civila
samhället.
3. Åtgärd angående formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och
civila samhället ska inarbetas i den nya regionala utvecklingsstrategin.

Yttrande till beslutsförslaget
Styrelsen instämmer i beredningens slutsatser och vill framhålla att det finns
ett generellt behov av en mer formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och det civila samhället, därav det uppdrag som gavs regiondirektören
i styrelsens plan 2018, att föreslå hur samverkan med civila samhället ska
organiseras.

Sammanfattning
Med anledning av ökade behov av samverkan mellan Region Norrbotten och
Norrbottens civilsamhälle har två större insatser genomförts under 2017:
Allmänna beredningen har undersökt vilket behov civila samhället har av
samverkan med Region Norrbotten och en kartläggning av civila samhället i
Norrbotten har genomförts av SEÖN, Social ekonomi övre Norrland. De
båda kunskapsunderlagen lägger en gedigen grund för att gå vidare mot en
utökad och formaliserad samverkan där de båda parterna kan arbeta gemensamt, på lika villkor med de samhällsutmaningar Norrbotten behöver lösa.

Ärendet
Allmänna beredningen har under 2017 arbetat med uppdraget Vilket behov
har civila samhället av samverkan med Region Norrbotten? Uppdraget är en
del i det arbete som pågår inom regionen med att vidareutveckla formerna
för samverkan med civila samhället. Beredningen har valt att avgränsa uppdraget till dialoger med föreningar som är ideellt drivna och av lokal karaktär. Beredningen lämnar i sin rapport följande slutsatser:
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Det finns ett behov av en gemensam kontaktpunkt som kan ge samlad information om vilka bidrag som finns att söka, var och hur man
ansöker.
 Föreningarna har behov av att marknadsföra sig och att rekrytera
nya medlemmar. Man önskar tillgång till nätverk för att sprida information.
 Föreningarna har behov av utbildning inom föreningskunskap.
 Det finns ett behov hos föreningarna av att regionen lyssnar till deras
erfarenheter och tillvaratar dessa i utvecklingen av den egna verksamheten.
Pågående arbete
Styrelsen vill påminna om den kartläggning som genomfördes av civila
samhället i Norrbotten och presenterades i början av 2018. Resultaten visar
att Norrbottens civilsamhälle består av drygt 6000 organisationer med drygt
15000 anställda och intäkter på nästan 7 miljarder kronor. Organisationerna
spelar en viktig roll för länets sociala och ekonomiska utveckling i rollen
som röstbärare för olika grupper av människor, som leverantör av olika
tjänster till medlemmar och samhälle och som innovatör av nytänkande lösningar på samhälleliga och organisatoriska utmaningar.
Kartläggningen lämnar ett antal rekommendationer till Region Norrbotten
som bland annat beskriver behov av kunskapshöjande insatser, upprättande
av överenskommelser mellan idéburen och offentlig sektor, regional samordning inom och mellan idéburen och offentlig sektor i implementering av
FN:s globala hållbarhetsmål, förbättrad överblick, långsiktighet och omfattning av offentlig finansiering till Norrbottens civilsamhälle.
Med anledning av styrelsens uppdrag till regiondirektören 2018 har ett arbete startat för att undersöka hur processen mot en överenskommelse och
ökad samverkan mellan regionen och civila samhället ska organiseras. Ett
projekt för att omhänderta detta kommer att starta under sen vår eller tidig
höst 2018. Sveriges kommuner och landsting har ett utökat uppdrag att bistå
kommuner och landsting/regioner i processer som inbegriper överenskommelser med civila samhället och kommer att bistå Region Norrbotten i ett
kommande arbete, med erfarenheter och juristexpertis.
Uppdrag
Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:
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Säkerställa att insatser vidtas för att formalisera samverkan med civila
samhället.
Säkerställa att det sker en kunskapsuppbyggnad kring civilsamhällesfrågor hos förtroendevalda och tjänstepersoner inom Region Norrbotten
Säkerställa att den samverkan och dialog som etableras är på lika villkor
och till nytta för båda parter, via överenskommelser och avtal.
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Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som beredningen uppmärksammat på en återföringsdag 2019 för
fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar.
Bilagor:
Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017
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§ 181

Policy för påverkansarbete
Dnr 3360-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Region Norrbottens Policy för påverkansarbete antas.
2. Besluta om följande påverkansområden för 2019:
- Uppdrag och mandat för Region Norrbotten
- Förutsättningar att genomföra uppdrag
- Främja tillväxtvillkor och attrahera investeringar i Norrbotten
3. Internationella policyn som antogs av Landstingsfullmäktige 2014-06-10
upphävs.

Yttrande till beslutsförslaget
Idag finns en konkurrenssituation mellan regioner kring bland annat nationella investeringar. Regionerna har också olika förutsättningar att bedriva sina
uppdrag inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Beslutsfattare på
nationell och EU-nivå har inte alltid all fakta och kunskap om de specifika
förutsättningar som gäller för Norrbotten, som kommer av att Norrbotten är
25 procent av Sveriges yta, med 2,5 procent av Sveriges befolkning och tre
invånare per kvadratkilometer. Norrbottens råvaror som mineraler, skog och
vattenkraft utgör inte bara kärnan i den regionala ekonomin utan även i den
nationella ekonomin. Detta ger att regionen behöver ett långsiktigt och strategiskt påverkansarbete.

Sammanfattning
Genom att stimulera goda kontakter med omvärlden och påverka vilka beslut
som förbereds – eller borde förberedas – vill Region Norrbotten, tillsammans
med andra aktörer i Norrbotten, uppnå bästa förutsättningarna för regionens
medborgare, besökare, företag och organisationer. Beslut på nationell och
EU nivå ska vara gynnsamma för Region Norrbotten som territorium och
som organisation.

Ärendet
Den regionala nivåns betydelse har ökat över tid, regionerna präglas av allt
större självständighet och ökat ansvar. Stor del av Region Norrbottens beslut
påverkas direkt eller indirekt av EU och/eller nationell nivå. Därmed är det
viktigt att tidigt uppmärksamma beslutsunderlag och försöka påverka dem.
Beslut ska enligt subsidiaritetsprincipen fattas på lägsta effektiva politiska
nivå, så nära medborgarna som möjligt. Det betyder att nationell nivå ska
säkerställa att Region Norrbotten har rätt uppdrag och mandat samt ge förutsättningar att genomföra givna uppdrag inom områdena hälso- och sjukvård
och regional utveckling.
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Demografin är en utmaning för Norrbotten som har en större andel invånare
över 80 år jämfört med andra län. Det innebär att regionen behöver tänka
nytt och hitta lösningar för att ge norrbottningarna vård. Rätt hanterat kan
utmaningen bli ett försprång och förebild för andra regioner som kommer
möta samma utveckling men senare.
Norrbotten har unika förutsättningar och möjligheter att bidra till att hela
Sverige och EU blir smartare, hållbarare och mer inkluderande. Norrbotten
har många väldigt små aktörer, mikroföretag och även små offentliga administrationer som skall jobba över en mycket stor geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden, inte minst råvaror, till Sverige och hela
Europa. Det finns dock stora risker för små råvaruberoende ekonomier med
en liten hemmamarknad och sämre tillgång till externt kapital och kompetensförsörjning på grund av få människor och långa avstånd. Norrbottens
påverkansarbete bygger på att berätta och åter berätta om den unika regionala kontext som råder, för anpassade strategier, prioriteringar och stödsystem.
Bilagor:
Förslag till policy för påverkansarbete
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§ 182

Norrbotten i Europaforum Norra
Sverige
Dnr 3359-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten ska företrädas av två rapportörer genom ett majoritetsråd och ett oppositionsråd i Europaforum Norra
Sverige.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten har genom det regionala utvecklingsansvaret och väletablerade påverkansstrukturer möjlighet att koppla samman dessa två för större
utfall för Norrbotten. Avgörande för att nå fram i påverkansfrågor är att ha
en bred samstämmighet kring innehållet i ställningstagandena, både politiker
och tjänstepersoner. Norrbotten behöver representeras i Europaforum av
högt uppsatta politiker som finns med i olika beslutande sammanhang och
därmed kan koppla samman frågor i Norrbotten, i Sverige och i EU.

Sammanfattning
För att stärka Region Norrbottens arbete med påverkansarbete och det regionala företrädarskapet föreslås att två av tre rapportörer från Norrbotten ska
vara företrädare från regionen. Sedan 2014 har regionen det regionala utvecklingsansvaret och ett ansvar för det regionala företrädarskapet. Mandatet
att företräda Norrbotten är därmed förstärkt.

Ärendet
Europaforum Norra Sverige är Region Norrbottens grundläggande plattform
för att bereda och anta ställningstagande i EU frågor som påverkar Norrbotten. Region Norrbotten är sedan 2017 regionalt tillväxtansvariga och har
därmed ett ansvar att förankra och bedriva ett påverkansarbete i Bryssel för
Norrbotten.
Senaste val av rapportörer gjordes av Tillväxtberedningen den 25 november
2014. Då refererades det till en praxis att det är två från kommunförbundet
och en från landstinget. Syftet med den fördelningen är att säkerställa en
kommunal spridning genom att involvera kommunpolitiker.
Norrbottens del av fakturan för möten har delats mellan Region Norrbotten
och Norrbottens kommuner medens Region Norrbotten näst in till uteslutande har tillhanda hållit sakkunskapen och arbetstid.
Sedan 2017 har regionen det regionala utvecklingsansvaret och ett ansvar för
det regionala företrädarskapet. Mandatet att företräda Norrbotten är därmed
förstärkt.
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Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
Norrbottens kommuner
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§ 183

Ökad närvaro i kommunerna för att
stärka det regionala utvecklingsarbetet
Dnr 3399-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag
på hur regionen kan öka sin närvaro i kommunerna för att stärka det regionala utvecklingsarbetet.

Yttrande till beslutsförslaget
All utveckling sker lokalt. Region Norrbotten är sedan 1 januari 2017 regionalt utvecklingsansvarig. Det innebär att regionen fått uppdraget från riksdagen att utveckla Norrbotten. Norrbotten ska vara en bra plats att bo, leva
och verka i. Men människor bor i kommunerna. Kommunerna jobbar bra
med att vara attraktiva platser, med att erbjuda bra livsvillkor, kultur och ett
bra näringslivsklimat.
Region Norrbotten stöttar kommunernas utvecklingsarbete bland annat genom projektfinansiering, stöd till företag som vill investera eller jobba med
innovationer, stöd till kommersiell service. Vi har bolag tillsammans med
kommunerna inom flera viktiga områden – energifrågor, investeringar, film
och musik och bredband. Det här arbetet vill vi stärka än mer genom att
komma närmare kommunerna och stärka Norrbottens utveckling.
Anders öberg (S) – bifall till förslaget.

Sammanfattning
För att stärka det regionala utvecklingsarbetet behöver regionen arbeta närmare kommunerna. All utveckling sker lokalt och regionen ser en potential i
att utveckla samarbetet med kommunerna genom ökad närvaro i kommunerna. Regionens närvaro i kommunerna är viktig för att få kunskap om vad
som är aktuellt i en kommun men också kommunernas förutsättningar. Utmaningarna och möjligheterna delar kommunerna och regionen.
När nuvarande organisationen beslutades med närsjukvårdsområden och
närsjukvårdschefer så var tanken att de skulle vara vägen in till Region
Norrbotten för kommunerna och andra aktörer på orten. Det är en utgångspunkt till ökad närvaro som det nu är dags att bygga vidare på. Det är lämpligt att den intentionen utvecklas och regionala utvecklingsfrågor knyts närmare närsjukvårdsområdenas ledningsgrupper för att informera om det regionala utvecklingsuppdraget och sedan tillsammans identifiera gemensamma
frågor. Den politiska viljan är att stärka regionens närvaro i kommunerna.
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Ärendet
Region Norrbotten är sedan 1 januari 2017 regionalt utvecklingsansvarig.
Det innebär att regionen fått uppdraget från riksdagen att utveckla Norrbotten. Norrbotten ska vara en bra plats att bo, leva och verka i. Men människor
bor i kommunerna. Kommunerna jobbar bra med att vara attraktiva platser,
med att erbjuda bra livsvillkor, kultur och ett bra näringslivsklimat.
Idag stöttar Region Norrbotten kommunernas utvecklingsarbete bland annat
genom projektfinansiering, stöd till företag som vill investera eller jobba
med innovationer, stöd till kommersiell service. Vi har bolag tillsammans
med kommunerna inom flera viktiga områden – energifrågor, investeringar,
film och musik och bredband.
Det här arbetet vill vi stärka än mer genom att komma närmare kommunerna
och stärka Norrbottens utveckling. Det ska vara ett långsiktigt arbete med
kapacitetshöjande åtgärder som rapporter, statistik, analyser och seminarier
som skapar förutsättningar för genomförande av den nya regionala utvecklingsstrategin, RUS 2030. Satsningen ska även stärka genomförandet av den
regionala folkhälsostrategin och strategin för framtidens hälsa och vård
2035. En ökad närhet kan resultera i gemensamma utvecklingsprojekt mellan
kommuner och regionen.
Inom flera av regionens uppdrag förutsätts en bra relation och samverkan
med kommunerna. Särskilt kan nämnas planeringsfrågor inom RUS och
kommunernas översiktsplaner (ÖP), kompetensförsörjning och folkhälsofrågor.
När nuvarande organisationen beslutades med närsjukvårdsområden och
närsjukvårdschefer så var tanken att de skulle vara vägen in till Region
Norrbotten för kommunerna och andra aktörer på orten. Det är en utgångspunkt till ökad närvaro som det nu är dags att bygga vidare på. Det är lämpligt att den intentionen utvecklas och att Regionala avdelningen får uppdrag
att delta på närsjukvårdsområdenas ledningsgrupper för att informera om det
regionala utvecklingsuppdraget och sedan tillsammans identifiera gemensamma frågor. Den politiska viljan är att stärka regionens närvaro i kommunerna.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
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§ 184

Anslutningstrafik Flygbil till Luleå
Airport
Dnr 3223-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Projektet Flygbil beviljas medfinansiering med maximalt 9 500 000 kr
för projekttiden 4 år.
2. Medlen anvisas ur 1:1-anslaget med 9 500 000 kr.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet överensstämmer med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS),
Klimat- och energistrategi för Norrbottens län samt Region Norrbottens miljöpolicy och Trafikförsörjningsprogrammet för Norrbottens län. Projektet är
en del i ett påverkansarbete för en beteendeförändring som bidrar till ökat
kollektivtrafikresande och därmed till att uppfylla klimatmålet att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent senast
2030, jämfört med 2010.
Projektet bidrar till tillgänglighetsförbättringar att nå Stockholm över dagen
för kommuner som inte har acceptabel tillgänglighet. Trafikverkets uppfattning är att anslutningstrafik med marktransport till flygplats kan ge stora
tillgänglighetsförbättringar till en förhållandevis låg kostnad.

Sammanfattning
Projektet syftar till att boende i Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Älvsbyn och
Övertorneå kan resa kollektivt till och från Luleå Airport, vilket bidrar till
ökad tillgänglighet och minskad miljöpåverkan. På så sätt bidrar projektet till
bättre tillgänglighet i länet och till att nå Stockholm över dagen som är ett av
Trafikverkets tillgänglighetskriterier. Projektet är en del i ett påverkansarbete
för ett ökat kollektivtrafikresande.
Regionutvecklingsutskottet har 2018-09-25 § 48 föreslagit regionstyrelsen
besluta att projektet Flygbil beviljas medfinansiering med maximalt
9 500 000 kr för projekttiden 4 år, att medlen anvisas ur 1:1-anslaget med
9 500 000 kr samt att Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Ärendet
Bakgrund
Projektet är ett pilotprojekt som avser att utveckla anslutning till Luleå Airport med kollektivtrafik från Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Älvsbyn och
Övertorneå genom anropsstyrd trafik. Inom ramen för projektet kommer
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också möjligheten att inkludera den befintliga anslutningstrafiken från Arjeplog till Arvidsjaur flygplats att ses över. Pilotprojektet är en utveckling av
den testtrafik som startades 2016 och som fallit väl ut. Fler kommuner har
visat intresse att delta i pilotprojektet vilket ger större möjlighet till utveckling av trafiken. Projektet sker i samverkan mellan Trafikverket, Regionala
kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken i Norrbotten AB, Region Norrbotten och berörda kommuner.
Syfte
Projektet syftar till att boende i Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Älvsbyn och
Övertorneå kan resa kollektivt till och från Luleå Airport, vilket bidrar till
ökad tillgänglighet och minskad miljöpåverkan. På så sätt bidrar projektet till
bättre tillgänglighet i länet och till att nå Stockholm över dagen som är ett av
Trafikverkets tillgänglighetskriterier. Trafikverkets uppfattning är att anslutningstrafik med marktransport till flygplats kan ge stora tillgänglighetsförbättringar till en förhållandevis låg kostnad. Projektet bidrar också till trafikförsörjningsprogrammets mål att öka andelen kollektivtrafikresenärer i
Norrbottens län.
Genomförande
Flygbilen avser ett 8 passagerarfordon per linje som trafikerar sträckan med
två dubbelturer per dag. Turerna kopplas till Norwegian och SAS morgonoch kvällsturer. Flygbilen kommer att finnas med i Länstrafikens ordinarie
trafikutbud som anropsstyrd trafik. De deltagande kommunerna marknadsför
flygbilen i sin kommun medan Länstrafiken tar fram marknadsföringsmaterial, presenterar statistik över resande samt upphandlar trafiken.
Förväntat resultat av projektet
Pilotprojektet innebär ett påverkansarbete för att förändra resvanemönster
och få fler att välja kollektivt resande och därmed bidra till miljömålen i
Agenda 2030. En succesivt ökad beläggning under projekttiden bidrar till ett
minskande underskott. Det förväntade resultatet efter pilotprojektet är att
resandeunderlaget har utvecklats för att kunna inkluderas i länstrafikens
ordinarie trafikutbud. Geografisk tillgänglighet påverkar den regionala utvecklingskraften. En ökad tillgänglighet till/från Stockholm samt till/från
internationella städer från de delar av länet som idag har brister bidrar till att
skapa attraktiva livsmiljöer likväl som ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Finansiering
Projektet är fyraårigt med trafikstart 4 april 2019 och pågår till 3 april 2023.
Projektet har en total budget på 23 100 000 kronor, varav 9 500 000 kr ansöks från Region Norrbotten. Övriga medfinansiärer är Trafikverket samt
kommunerna Kalix, Haparanda, Övertorneå, Jokkmokk och Älvsbyn. Regional kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är projektägare.
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Finansiärer

Sökt belopp

Region Norrbotten

9 500 000 kr

Trafikverket

11 600 000 kr

Kommunerna Kalix, Haparanda, Övertorneå, Jokkmokk och
Älvsbyn (400 000 kr vardera)

2 000 000 kr

Total projektbudget

23 100 000 kr

Bilagor
Regionutvecklingsutskottets protokoll § 48, 2018-09-25
Protokollsutdrag skickas till:
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Regional utvecklingsdirektör
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§ 185

Medfinansiering av projektet
Framtidssäkrat regionalt fibernät
Dnr 3224-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Projektet Framtidssäkrat regionalt fibernät beviljas 10 515 tkr i medfinansiering, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1-anslaget med 10 515 tkr.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.
4. Vid återrapportering ska beskrivning av hur resultaten i projektet kommit till nytta för regionen särskilt redovisas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet svarar mot den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). För att möta
dagens och framtidens behov av tillgång till fiberbredband och nå regeringens och Region Norrbottens mål att: År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till
snabbt fiberbredband finns behov av att investera i vårt regionala fibernät.

Sammanfattning
En stor del av utbyggnaden av fibernätet i Norrbotten har skett under perioden 2001 till 2007 och möjliggjordes genom subventionering i form av
statligt bredbandsstöd. Under 2012 fick IT Norrbotten AB och kommunerna
information från Vattenfall om att man under femårsperioden 2014-2019
skulle genomföra en satsning på kvalitetshöjande åtgärder av deras luftledningsnät, för att säkerhetsställa och förbättra leveranskvalitén och att dessa
reinvesteringar även innebär att luftfibernätet kan behöva byggas om. I detta
projekt är tanken att reinvestera i delar av det regionala fibernätet för att
säkerhetsställa, förbättra leveranskvalitén och fortsätta den positiva utvecklingen med bl.a. datacenter. Utbyggnationen samförläggs med Vattenfalls
elnät och därmed hålls kostnaderna nere.
Regionutvecklingsutskottet har 2018-09-25 § 49 föreslagit regionstyrelsen
besluta att projektet Framtidssäkrat regionalt fibernät beviljas 10 515 tkr i
medfinansiering under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås, att medlen anvisas ur 1:1-anslaget med 10 515
tkr, att Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas samt att det vid
återrapportering särskilt ska redovisas hur resultaten i projektet kommit till
nytta för regionen.

Ärendet
Norrbottens regionala fiberbaserade regionnät som ägs av Norrbottens 14
kommuner och Region Norrbotten och förvaltas och utvecklas av IT Norr-
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botten AB. Nätet är sammankopplat med samtliga kommun- och stadsnät i
Norrbotten samt även med nationella och internationella operatörer (Easy
Fibre), som IT Norrbotten AB startade för ett flertal år sedan. Nätet har och
har haft en stor betydelse för Norrbottens ekonomiska tillväxt och skapar
förutsättningar för effektivisering och digitalisering många olika verksamheter. En stor del av utbyggnaden av fibernätet i Norrbotten skedde under
perioden 2001 till 2007 och möjliggjordes genom subventionering i form av
statligt bredbandsstöd. Den totala bredbandsutbyggnaden som kommunerna i
Norrbottens län stod för hade år 2007 kostat 600 miljoner kronor varav staten och EU svarat för 530 miljoner och kommunerna 70 miljoner. I detta
projekt ska reinvesteringar göras i delar av det regionala fibernätet för att
säkerhetsställa och förbättra leveranskvalitén för framtida satsningar inom
datacenterbranschen. Fiberkapaciteten i länet kommer på sikt att fördubblas i
och med investeringarna. Utbyggnationer samförläggs med Vattenfalls elnät
och därmed hålls kostnaderna nere.
Genomförande
Inom ramen för IT Norrbotten AB:s förvaltningsuppdrag av det regionala
nätet tillsammans med Vattenfall fortsätter utbyggnaden av fiberinfrastrukturen i länet. Detta sker inom ramen för den redan nu befintliga projektorganisationen mellan IT Norrbotten AB och Vattenfall. På vissa sträckor angivna i projektansökan kommer helt ny fiber etableras (fiberbehov utanför
Vattenfall ombyggnader).
Fibernät byggs under principen: Planering, upphandling, utbyggnad, driftsättning, kontroll och marknadskommunikation. IT Norrbotten AB följer
PTS standard för Robust fiber.
Finansiering
IT Norrbotten AB finansierar tillsammans med ägarna hälften av projektet
(10 520 000 kr) och vill växla upp projektet med medfinansiering från Region Norrbottens statliga 1:1 medel (10 515 000 kr). IT Norrbotten AB är
projektledare och projekttiden är 1 juli 2018 till 31 december 2020.
Finansiärer

Sökt belopp

Region Norrbotten

10 515 000 kr

IT Norrbotten AB

10 520 000 kr

Förväntade resultat av projektet
Projektets insatser förväntas ge ett framtids- och kvalitetssäkrat regionalt
stamfibernät i Norrbotten som möter upp mot den tillväxt och utveckling
som sker in länet kopplat till digitalisering och datacenter.
Protokollsutdrag skickas till:
IT-Norrbotten AB
Regional utvecklingsdirektör
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§ 186

Inkallande av ersättare
Dnr 49-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att, vid förhinder för ordinarie
ledamot i regionstyrelsen och patientnämnden samt övriga organ som regionen utser ledamöter i, inkallas:
1. I första hand den personliga ersättaren om sådan utsetts (ledamot och
personlig ersättare har samma ordningsnummer i valförteckningen).
2. I andra hand ännu ej inkallad ersättare från samma parti, i den ordning
partiets ersättare står upptagna i valförteckningen.
3. I tredje hand ännu ej inkallad ersättare från samma kartell i den ordning
kartellens ersättare står upptagna i valförteckningen.
4. I fjärde hand ännu ej inkallad ersättare, i den ordning ersättarna står upptagna i valförteckningen.

Ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 16-17 §§ väljs ledamöter och ersättare i en
nämnd till det antal som fullmäktige bestämmer. Om valet inte sker proportionellt ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra. Fullmäktige har att besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.
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§ 187

Regionstyrelsens sammanträdesdagar
2019
Dnr 2621-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för 2019.

Ärendet
Enligt reglementet för regionstyrelsen ska tid och plats för sammanträden
fastställas i en årlig plan. Ordföranden får ändra tidpunkten för eller inställa
sammanträde.
Följande sammanträdesdagar för regionstyrelsen föreslås:









Onsdag 30 januari
Onsdag 27 februari
Onsdag 3 april
Onsdag 8 maj
Tisdag 4 juni
Torsdag 3 oktober
Onsdag 13 november
Tisdag 10 december

Sammanträdena hålls i styrelserummet, Regionhuset i Luleå med start kl.
13:00. Varje sammanträde inleds med temasammanträde med början kl.
10:00.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektörer
Divisionschefer
Avdelningsdirektörer
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§ 188

Regionfullmäktiges sammanträdesoch utbildningsdagar 2019
Dnr 2644-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa sammanträdes- och utbildningsdagar 2019.

Ärendet
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning håller regionfullmäktige ordinarie
sammanträde normalt fem gånger per år. Dagarna för sammanträdena bestämmer fullmäktige för varje år.
Följande sammanträdes- och utbildningsdagar föreslås för 2019:
Sammanträde

Utbildning

Onsdag 13 februari

Torsdag 14 februari

Onsdag 24 april

Torsdag 25 april

Tisdag-Onsdag 18-19 juni
Onsdag 16 oktober

Torsdag 17 oktober

Onsdag-Torsdag 20-21 november

Regionfullmäktige sammanträder i Regionhusets sessionssal i Luleå. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats
inom länet för visst sammanträde.
Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs (KL
5 kap 12 §).
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§ 189

Ändringar i regionstyrelsens
delegationsordning
Dnr 1923-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Tillföra föreslagna tillägg om hantering av personuppgifter till en ny
punkt 10 Hantering av personuppgifter till regionstyrelsens delegationsordning
2. Revidera punkt 1.1.4 i regionstyrelsen delegationsordning enligt förslag
3. Revidera punkt 1.1.6 i regionstyrelsen delegationsordning enligt förslag

Sammanfattning
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) och personuppgiftsförordningen av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Inom Region
Norrbotten är regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter
som behandlas inom regionens ansvarsområden. Förordningen medför bl.a.
en anmälningsplikt av personuppgiftsincidenter till den nationella kontrollmyndigheten Datainspektionen samt stärkta rättigheter för den enskilde.
För att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen föreslås Regionstyrelsen besluta att revidera nuvarande delegationsordning. Därtill föreslås en ändring i punkt 1.1.4 i Regionstyrelsens delegationsordning gällande
vidaredelegation.

Ärendet
En nyhet som dataskyddsförordningen medför är skyldigheten att anmäla
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En personuppgiftsincident
definieras enligt förordningen som ”en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande
av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller
på annat sätt behandlats”. Vid inträffandet av en personuppgiftsincident är
regionen skyldig att vidta åtgärder samt inom 72 timmar anmäla incidenten
till Datainspektionen.
Lagen innebär även stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. I korthet innebär dessa rättigheter att registrerade ska kunna
utöva kontroll över sina egna personuppgifter och ställa krav på information
och utredning från regionen i egenskap av personuppgiftsansvarig myndighet tillika vårdgivare.
Enligt 7 kap. 2 § i lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får beslut enligt artiklarna 12.5 och 15 – 21 i GDPR överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Eftersom handläggning enligt förord-
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ningen ska ske utan onödigt dröjsmål är det lämpligt att styrelsen delegerar
dessa ärenden.
Till regiondirektören delegeras därför rätt att fatta följande beslut med rätt
till vidaredelegation om










Beslut om anmälan av personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndighet
Beslut samt avslagsbeslut om rätt till registerutdrag
Beslut samt avslagsbeslut om rätt till rättelse eller komplettering av personuppgifter
Beslut samt avslagsbeslut om rätt till radering av personuppgifter
Beslut samt avslagsbeslut om rätt till begränsad behandling av personuppgifter
Beslut samt avslagsbeslut om underrättelse till tredje part och den registrerade om rättelse, radering eller begränsning om behandling av personuppgifter
Beslut samt avslagsbeslut om rätt till dataportabilitet
Beslut samt avslagsbeslut om fortsatt behandling av personuppgifter
trots invändning om sådan behandling från den registrerade

Ovanstående delegationer inarbetas i regionstyrelsens delegationsordning
under ny punkt, 10 Hantering av personuppgifter.
I och med dataskyddsförordningens ikraftträdande upphör även tjänsten
personuppgiftsombud och tjänsten dataskyddsombud introduceras. Punkt
1.1.6 i Regionstyrelsens delegationsordning, Beslut att utse personuppgiftsombud, ändras därför till Beslut att utse dataskyddsombud.
Avslutningsvis ändras punkt 1.1.4 i regionstyrelsens delegationsordning.
Anställning av och till anställning hörande frågor för biträdande regiondirektören, divisionschefer samt avdelningsdirektörer, ges en möjlighet att vidaredelegera anställning av och till anställning hörande frågor för divisionschefer samt avdelningsdirektörer.
Bilagor:
Regionstyrelsens delegationsordning
Protokollsutdrag skickas till:
Samtliga divisionschefer och avdelningsdirektörer
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Sida 76 (76)

§ 190

Val av ny ordförande och ny ledamot i
kulturberedningen
Dnr 164-2018

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse Johannes Sundelin (S) till ny ordförande och
Agneta Lipkin (S) till ny ledamot i kulturberedningen till och med 2018-1231.

Ärendet
Maria Stenberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i
kulturberedningen.
Socialdemokraterna föreslår att Johannes Sundelin (S), nu ledamot, utses till
ny ordförande och att Agneta Lipkin (S) utses till ny ledamot i kulturberedningen till och med 2018-10-03.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
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