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§ 21 

Sammanträdet öppnas 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl. 10.00. Sammanträdet hålls i 

Regionhuset, Luleå. 
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§ 22 

Anmälan om inkallade ersättare 
 

Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare 

(S) Kent Ögren Bente Moen Åkerholm 

 Lennart Åström Lennart Holm 

 Per-Erik Muskos Anders Burman 

 Sten Nylén Gunnel Eriksson 

 Maivor Johansson Britt-Marie Vikström 

   

(NS) Anders Sundström Berit Vesterlund 

   

(M) Bo Hultin Daniel Bergman 

 Roland Nordin Birgit Meier Thunborg 
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§ 23 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: 

Socialdemokraterna (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Maria Stenberg  

Anders Öberg  

Lars U Granberg  

Sven Holmqvist  

Leif Bogren  

Jan Sydberg  

Ida Johansson  

Thor Viklund  

Bente Moen Åkerholm Kent Ögren 

Lennart Holm  Lennart Åström 

Anders Burman Per-Erik Muskos 

Anita Gustavsson  

Ruschadaporn Lindmark  

Bengt Westman  

Daniel Persson  

Johannes Sundelin  

Bengt Niska  

Emmi-Lie Spegel  

Gustav Uusihannu  

Ewelina Edenbrink  

Lennart Thörnlund  

Ia Uvberg  

Eivy Blomdahl  

Agneta Lipkin  

Gunnel Eriksson  Sten Nylén 

Britt-Marie Vikström  Maivor Johansson 

Elisabeth Lindberg  
 

Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Åke Fagervall  

Terese Falk-Carolin  

Jörgen Afvander  

Holger Videkull  

Berit Vesterlund Anders Sundström 

Erika Sjöö  
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Anna Scott  

Karin Andersson  

Martin Åström  

Doris Messner  

Johnny Åström  

Erkki Bergman  

Dan Ankarholm  

Margareta Henricsson  

Bo Ek  

Margareta Dahlén  
 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Mattias Karlsson   

Gunilla Wallsten   

Daniel Bergman Bo Hultin 

Birgit Meier-Thunborg Roland Nordin 

Monica Nordvall Hedström  

Anders Josefsson  
 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Elisabeth Bramfeldt  

Anna Hövenmark  

Christina Snell-Lumio  

Kristina Nilsson  

Ingmari Åberg  
 

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Nils-Olov Lindfors  

Carola Lidén Lars-Åke Mukka 

Kurt-Åke Andersson  

Kristina Bäckström  

 

Liberalerna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Jens Sundström  

Erik Lundström  

Anne Kotavuopio Jatko   
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Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet: 

 

Parti Ersättare 

(S) Roland Nirlén 

 Stefan Mella 

  

(NS) Maire Nyström 

 Sead Maglic 

  

(V) Bo Engström 

  

(MP) Ann-Louise Hagström 

 Ayse Duyar 

  

Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Agneta Granström   

Catarina Ask  

Mats Dahlberg   

Sverigedemokraterna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Magnus Häggblad  

Susanne Ström  

Arne Gustafsson Carita Elfving 
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§ 24 

Val av två protokolljusterare 
Ledamöterna Anita Gustavsson (S) och Daniel Bergman (M) utses till att 

jämte ordföranden justera protokollet. 

 

Justeringen äger rum den 18 april 2018 kl. 15:00 i Regionhuset. 

 

 
 

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 11 APRIL 2018 

 9 

 

 

 
 

§ 25 

Information från presidiet 
Ordföranden informerar om fullmäktiges dagordning.  Motioner under be-

handling: 

 Motion 2-2018 om borttagande av hyra för varmvattenbassängträningen i 

hela Norrbotten (Anders Bohm, NS) 

 Motion 3-2018 om att införskaffa MR-kamera vid sjukhusen i Kiruna och 

Kalix (Anders Bohm, NS) 

 Motion 4-2018 om vårdapp i vårdvalet (Jens Sundström, L) 

 Motion 5-2018 om screening av prostatacancer (Jens Sundström, L) 
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§ 26 

Anmälan av interpellationer, frågor och 
övriga ärenden 

Följande interpellation har lämnats in: 

 Interpellation 2-2018 om synrehabilitering och skrotad handikapper-

sättning (Jens Sundström, L) 

Beslut 

Interpellationen får ställas. 
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§ 27 

Årsredovisning 2017 
Dnr 3-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Region Norrbot-

ten 2017.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Det är glädjande att regionen klarar det finansiella resultatmålet på 2 procent 

av skatter och statsbidrag. Region Norrbotten har den i särklass lägsta netto-

kostnadsutvecklingen av alla landsting/regioner. På sikt är dock förutsätt-

ningarna för vården mycket utmanande. Därför måste förbättringsarbetet 

inom hälso- och sjukvården intensifieras för att klara kompetensförsörjning, 

kvalitet och ekonomi.  

För att fortsätta att klara finansiella målen för god ekonomisk hushållning 

krävs att regionen minskar kostnadsnivån med cirka 200 miljoner. En del i 

detta är att fortsätta arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal. Föru-

tom förbättrad ekonomi ska detta också leda till bättre kontinuitet för patien-

terna, god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete där 

alla bidrar till ökad kvalitet. 

Sammanfattning 
Region Norrbottens resultat uppgick 2017 till 302 mkr, vilket är en förbätt-

ring med 104 mkr från 2016. Den låga nettokostnadsutvecklingen gör att 

regionen når det finansiella målet på 2 procent av skatter och statsbidrag. I 

och med det positiva resultatet kan balanskravsunderskottet från tidigare år 

återställas. 

Regionens divisioner redovisar ett underskott på 385 mkr vilket är en för-

bättring med 65 mkr jämfört med 2016 när hänsyn tagits till budgetföränd-

ringar mellan åren. Divisionernas resultat avviker negativt med 251 mkr mot 

resultatmålet, vilket beror på att de ekonomiska handlingsplanerna inte gett 

full effekt och att andra kostnader ökat. Övriga verksamheter redovisar ett 

överskott på 172 mkr vilket är 112 mkr bättre än resultatmålet.  

Den samlade bedömning av de strategiska målen ger att tre av de tio strate-

giska målen har uppnåtts, fyra har delvis uppnåtts medan tre inte har nått upp 

till målsättningen. 

Regionstyrelsen har 2018-02-28 § 47 föreslagit fullmäktige godkänna årsre-

dovisning för Region Norrbotten 2017. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Maria Stenberg (S), Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M), Glenn 

Berggård (V), Nils-Olov Lindfors (C), Magnus Häggblad (SD), Agneta 

Granström (MP), Jens Sundström (L), Anders Öberg (S), Anita Gustavsson 

(S), Daniel Persson (M), Eivy Blomdahl (S) och Leif Bogren (S) föreslår 

bifalla regionstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Ärendet 
Fullmäktige har formulerat de övergripande strategiska målen. Utifrån dessa 

har sedan styrelsen identifierat delmål och framgångsfaktorer samt styr- och 

kontrollmått för måluppfyllelse. I vissa fall är målen långsiktiga vilket inne-

bär att de sträcker sig längre fram i tid, målet ska då ses som en förväntad 

utveckling på sikt. Styrelsen har även formulerat en inriktning för verksam-

heten 2017. Dessa tillsammans utgör utgångspunkten för årsredovisningens 

struktur och uppföljning.  

Ekonomiskt resultat  
Region Norrbottens resultat uppgick 2017 till 302 mkr, vilket är en förbätt-

ring med 104 mkr jämfört med 2016 men är 10 mkr sämre än budget. Resul-

tatet 2017 i relation till skatter och generella statsbidrag är 3,8 procent vilket 

innebär att det finansiella målet på 2 procent uppnås. 

För att nå målet om en ekonomi som ger handlingsfrihet är det viktigt att 

verksamhetens nettokostnad över tid inte ökar mer än skatteintäkter och 

statsbidrag. Under 2017 ökade nettokostnaden med 116 mkr (1,5 procent) 

samtidigt som skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 242 mkr (3,1 

procent).  

Verksamhetens intäkter är 32 mkr högre jämfört med föregående år. Avvi-

kelsen mot budget är positiv 317 mkr vilket beror på statsbidrag och EU-

bidrag som inte var kända vid budgettillfället och som till stor del även mot-

svaras av ökade kostnader. Andra intäkter som inte var budgeterade är för-

säkringsintäkter för branden vid Björkskatans hälsocentral på 30 mkr som 

också motsvaras av kostnader på 36 mkr.  

Verksamhetens kostnader är 148 mkr högre jämfört med föregående år. Av-

vikelsen mot budget är 373 mkr vilket beror på att de ekonomiska hand-

lingsplanerna inte gett full effekt och att andra kostnader ökat, framför allt 

för inhyrd personal. Personalkostnaderna har ökat med 1,5 procent vilket är 

lägre än lönerevisionen som var 2,1 procent. Kostnaderna för riks- och reg-

ionsjukvård och läkemedel har minskat jämfört med. För inhyrd personal har 

kostnaderna att ökat.  

Skatter och statsbidrag är 43 mkr bättre än budget och finansnettot är 4 mkr 

bättre än budget 

Regionens divisioner redovisar ett underskott på 385 mkr vilket är en för-

bättring med 65 mkr jämfört med 2016. Divisionernas resultat avviker nega-

tivt med 251 mkr mot resultatmålet. Utfallet av divisionernas ekonomiska 

handlingsplaner är 129 mkr jämfört med planerade 332 mkr, vilket betyder 

att 39 procent av handlingsplanerna har gett effekt under året.  
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Övriga verksamheter redovisar ett överskott på 172 mkr vilket är 112 mkr 

bättre än resultatmålet. Den positiva avvikelse beror på ej förbrukade medel 

för asyl- och flyktingmedel, läkemedel, IT-utveckling, regiondirektörens 

stab och uppdrag samt avsatta medel för hälso- och sjukvård där medel från 

nationella överenskommelser används istället.  

Ekonomi i balans 
I och med det positiva resultatet på 302 mkr kan balanskravsunderskottet 

från tidigare år återställas. Även om regionen sammantaget nästan nådde 

resultatmålet på 312 mkr så har hälso- och sjukvårdsdivisionerna fortfarande 

underskott. En förklaring är att de ekonomiska handlingsplanerna inte har 

gett tillräcklig effekt och således förskjuts effekterna framåt i tiden. Samti-

digt ökar andra kostnader.  I arbetet att nå en ekonomi i balans krävs att di-

visionerna under kommande år genomför handlingsplanen med full ekono-

misk effekt och att andra kostnader inte samtidigt ökar.  

Styrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen 
avseende fullmäktiges strategiska mål: 

Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad be-

dömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått 

inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även 

andra faktorer påverkar. 

Medborgare 
Nöjda medborgare  

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet till viss del är 

uppfyllt. Insatser för att skapa hållbara livsmiljöer pågår i hela Norrbotten. 

Antalet vårdkonsultationer/behandlingar på distans inom specialiserad vård 

ökar. Även andelen ekologiska livsmedel i egen regi ökar något. Däremot 

har också antalet sjukresor ökat. Trots att en övervägande del av norrbott-

ningarna anser att de har tillgång till den vård de behöver och har förtroende 

för hälso- och sjukvården, är länets resultat under rikets genomsnitt. Överlag 

ligger länet sämre till än riket i de flesta förtroendemått, både för hälsocen-

traler och sjukhus. Hälften av norrbottningarna anser att vården inte ges på 

lika villkor, vilket främst förklaras med skillnader i ålder, var man bor i lä-

net, utbildning, yrke och inkomst. Mätningar under 2018 (Myndigheten för 

Vårdanalys) kommer att ge vidare information och fördjupa kunskapen om 

befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården i riket. Kunskapen är ett 

viktigt komplement till Region Norrbottens arbete med att följa medborgar-

nas förtroende för verksamhetens olika delar. 

Sveriges bästa självskattade hälsa  

Den samlade bedömningen är att målet för 2017 uppnåtts. Det långsiktiga 

målet är att norrbottningarna ska ha en självskattad hälsa i nivå med riket år 

2025. Det ses en tydligt positiv hälsoutveckling som tyder på att länet är på 

rätt väg. Andelen som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra ökar bland 

både kvinnor och män även om den är aningen lägre än för riket i genom-

snitt. Under verksamhetsåret har arbetet med hälsofrämjande och stödjande 
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insatser för jämlik hälsa fortsatt.  Antalet hälsosamtal ökar. Det preventiva 

arbetet i vissa utsatta områden är förstärkt, exempelvis i länets östra delar där 

hälsosamtal i befolkningen fått extra fokus. Målet när det gäller andel barn 

och unga undersökta i tid hos Folktandvården är uppnått under året.  Sats-

ningar på att sprida arbeten för att främja psykisk hälsa bland barn och unga 

har fortsatt. Stödet till de mest utsatta grupperna har fortsatt också i och med 

arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationer. Jämlik hälsa och för-

bättrad hälsa kan dock inte uppnås enbart med Region Norrbotten som aktör. 

Samarbete och samverkan med övriga samhällsaktörer och civilsamhälle är 

nödvändigt. Ett viktigt redskap i detta kommer bli den nya Norrbottniska 

folkhälsostrategin. 

Verksamhet 
En effektiv verksamhet med god kvalitet 

Den samlade bedömningen är att arbetet mot målet resulterat i förbättringar 

på flera områden men sammantaget så nås inte målet för 2017. Utfallen för 

de indikatorer som kopplats till målet visar att utvecklingen i de flesta fall 

går åt rätt håll men att förändringstakten är för låg för att målnivåerna för 

året ska nås.  Inom palliativ vård har förbättringar skett men en stor del åter-

står till målnivån. För psykisk ohälsa uppnåddes målet om att följa upp lev-

nadsvanor under året. Antalet ärenden till patientnämnden inom området 

kommunikation ökade jämfört med föregående år, tvärtemot målsättningen. 

När det gäller tillgängligheten så visar indikatorerna att målen för läkarbesök 

inom specialiserad vård och åtgärd inom 90 dagar inte nås. Däremot klarar 

regionen målet för ledtiderna för standardiserade vårdförlopp inom cancer-

vården med god marginal. Antalet invånare som loggat in på e-tjänsterna på 

1177 har fortsatt att öka under året och funktionaliteten utvidgas kontinuer-

ligt, dock har målet för antalet invånare som loggat in på e-tjänsterna inte 

nåtts ännu. Antalet mottagningar som erbjuder mottagning via distansöver-

bryggande teknik ökade under året för både hälsocentraler och specialistmot-

tagningar. Regionens mål att minska andelen vårdskador till under fem pro-

cent har inte uppnåtts men preliminära resultat för 2017 tyder på en minsk-

ning jämfört med 2016. När det gäller andelen patienter med journalförd 

läkemedelsberättelse vid utskrivning når regionen som helhet inte upp till 

målet, men en förbättring har skett och målet nås inom delar av verksamhet-

en. 

Helhetsperspektiv med personen i centrum 

Den samlade bedömningen är att målet inte nås för 2017 men att pågående 

insatser för att stärka samverkan internt och externt kommer ge resultat på 

längre sikt. För andelen oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar, samt 

för utskrivningsklara patienter, nås inte målnivåerna. Antalet samordande 

individuella planer har ökat jämfört med 2016 men målnivån uppnås inte. 

Målet att öka den enskildes delaktighet i upprättandet av en samordnad indi-

viduell plan har uppfyllts för 2017 då deltagandet ökat betydligt. 

Kunskap och förnyelse 
Konkurrenskraftig och närande region  

Den samlade bedömningen är att målet har uppnåtts under året. Insatserna 
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för hållbar utveckling bidrar till att skapa goda förutsättningar för utveckling 

inom kulturområden, näringslivet och samhällsutvecklingen. Utvecklings-

medel fördelas enligt prioriteringar i regionala planer och strategier. Region-

en jobbar aktivt med att synliggöra våra särskilda förutsättningar och behov 

för en hållbar utveckling. 

Förnyelse för framtiden 

Den samlade bedömningen är att målet är uppfyllt. Ledarskapet är centralt 

för att lyckas med att utveckla och implementera vårdflöden där klinisk vård, 

forskning och utveckling samverkar för kontinuerliga förbättringar. Regel-

bundna utbildningar för processledning genomförs. Antalet chefer som ge-

nomgått utbildning i process/ förbättringsarbete är nu ca 230. Forsknings-

verksamheten utvecklas stabilt. Målsättningen är att säkerställa en hållbar 

utveckling genom att satsa på större forskningsmiljöer där erfarna forskare 

delar med sig av sin kunskap och handleder yngre kolleger. Produktionen av 

vetenskapliga artiklar är något lägre än året innan. Det beror på att vi de 

senaste två åren har haft många forskarstuderande som disputerat och att vi 

nu har ett stort antal relativt nyantagna doktorander. Innovativa idéer som 

lämnats in av medarbetare till www.ideplats.se har ökat. Antalet samver-

kansprojekt med extern finansiering har ökat. Etableringen av ett region-

gemensamt projektkontor tillsammans med en samordnad beslutsprocesse 

för utvecklingsprojekt har förbättrat förankring, kvalitet och genomförande 

av utvecklingssatsningar. Antalet projekt i samverkan med externa aktörer 

har ökat.  

Medarbetare 
Attraktiv arbetsgivare  

Den samlade bedömningen för 2017 är att målet delvis är uppnått. Regionen 

har genomfört ett antal förbättringar, men fortsatt arbete behövs för att nå 

målet i sin helhet. Regionen arbetar aktivt för att främja mångfald och för att 

uppnå jämställda och jämlika villkor. Chefernas förutsättningar att utöva 

ledarskap behöver fortsatt utvecklas, där stöd och avlastning i bemannings-

frågor är avgörande. Därför är det pågående bemanningsprojektet prioriterat, 

tillsammans med utbildningsfrågor, rekryteringsarbete, uppgifts- och kompe-

tensväxling. 

Aktivt medarbetarskap 

Den samlade bedömningen är att målet delvis är uppnått. Mätningarna av 

sjukfrånvaron visar att den totala sjukfrånvaron minskar och att andelen 

hälsofrämjande och förebyggande insatser ökar. Sammantaget är aktivt med-

arbetarskap ett utmanande målområde som kräver stora insatser under många 

år. Därför är fokus fortsatt på tidig rehabilitering och förebyggande insatser. 

Ekonomi 
En ekonomi som ger handlingsfrihet 

Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppnåtts. Regionen redo-

visar ett positivt resultat för perioden som överstiger 2 procent av skatter, 

utjämning och statsbidrag och således uppnås ett delmål. En framgångsfak-

tor är att nettokostnads-utvecklingen är lägre än intäktsutvecklingen. Reg-

https://www.ideplats.se/
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ionens nettokostnader ökade med 1,5 procent medan skatter, utjämning och 

bidrag ökade med 3,1 procent.  

För att uppnå målet helt måste divisionerna hålla sina ekonomiska ramar. 

Divisionerna har förbättrat resultatet med 65 mkr jämfört med 2016 men 

redovisar sammantaget fortfarande ett stort underskott, endast en division 

klarar resultatmålet. Handlingsplanerna har börjat ge effekt men fortfarande 

återstår mycket att göra. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför 

ökade kostnader för inhyrd personal, främst sjuksköterskor.  

Ekonomi som inte belastar kommande generationer 

Den samlade bedömningen är att målet inte har uppnåtts. Flera indikatorer 

utvecklas dock i rätt riktning. Framgångsfaktorn är effektiva processer och 

flöden där hälso- och sjukvårdsdivisionerna har påbörjat arbetet med effek-

tiva flöden. 

Regionens kostnader för att producera hälso- och sjukvård är högre än ge-

nomsnittet i riket. Senaste jämförelsen visar att kostnadsnivån är ca 7 pro-

cent högre än för jämförbara sjukhus.  

För den långsiktiga måluppfyllelsen måste kostnadsnivån sänkas i storleks-

ordningen 200-300 mkr. Arbetet med kompetensförsörjning och kompetens-

växling har avgörande betydelse. Även arbetet med processer och flöden 

måste fokuseras och en viktig komponent i effektiva processer är produkt-

ions- och kapacitetsplaneringen. 

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll § 47, 2018-02-28 

Årsredovisning Region Norrbotten 2107 
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§ 28 

Revisionsberättelse 2017  
Dnr 1251-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen, pati-

entnämnden och fullmäktiges beredningar samt enskilda ledamöter i dessa 

organ.  

Sammanfattning 
Regionens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i regionstyrel-

sen, patientnämnden och fullmäktiges beredningar och genom utsedda lek-

mannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommu-

nal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har ge-

nomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har gett det resul-

tat som redovisas i revisorernas redogörelse och övriga till revisionsberättel-

sen fogade bilagor.  

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner Region Norrbottens årsre-

dovisning för 2017 och att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionsty-

relsen, patientnämnden och fullmäktiges beredningar samt enskilda ledamö-

ter i dessa organ. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Regionens revisorers ordförande Marita Björkman föredrar ärendet.  

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen 2017 anmäler jäv. 

Följande ledamöter saknar ersättare vid ärendets behandling: Thor Viklund 

(S), Anita Gustavsson (S), Johannes Sundelin (S), Bengt Niska (S), Eivy 

Blomdahl (S), Agneta Lipkin (S), Lennart Ojanlatva (NS), Erika Sjöö (NS), 

Doris Messner (NS), Johnny Åström (NS), Dan Ankarholm (NS), Mattias 

Karlsson (M), Kristina Bäckström (C) och Jens Sundström (L).  

 

Följande ersättare tjänstgör vid ärendets behandling: 

Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Roland Nirlén (S) Maria Stenberg (S) 

Nils Harnesk (S) Anders Öberg (S) 

Bente Moen Åkerholm (S) Kent Ögren (S) 

Stefan Mella (S) Gustav Uusihannu (S) 

Maire Nyström (NS) Kenneth Backgård (NS) 

Berit Vesterlund (NS) Anders Sundström (NS) 

Kati Jääskeläinen (V) Glenn Berggård (V) 

Bo Engström (V) Anna Hövenmark (V) 

Hanna Goding (V) Ingmari Åberg (V) 

Carola Lidén (C) Nils-Olov Lindfors (C) 

Ann-Louise Hagström (MP) Agneta Granström (MP) 

Ayse Duyar (MP) Mats Dahlberg (MP) 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 11 APRIL 2018 

 18 

 

 

 
 

 

Ansvarsfrihet för patientnämnden 

Ledamöter i patientnämnden 2017 anmäler jäv. 

Följande ledamöter saknar ersättare vid ärendets behandling: Kristina Nils-

son (V) och Kurt-Åke Andersson (C). 

 

Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Lennart Holm (S) Lennart Åström (S) 

Maire Nyström (NS) Margareta Dahlén (NS) 

 

Ansvarsfrihet för fullmäktiges beredningar 

Ledamöter i fullmäktiges beredningar 2017 anmäler jäv. 

Följande ledamöter saknar ersättare vid ärendets behandling: Sven Hol-

mqvist (S), Leif Bogren (S), Jan Sydberg (S), Thor Viklund (S), Ruschad-

aporn Lindmark (S), Bengt Westman (S), Daniel Persson (S), Bengt Niska 

(S), Emmi-Lie Spegel (S), Eivy Blomdahl (S), Anders Bohm (NS), Åke 

Fagervall (NS), Terese Falk-Carolin (NS), Jörgen Afvander (NS), Martin 

Åström (NS), Erkki Bergman (NS), Margareta Henricsson (NS), Bo Hultin 

(M), Roland Nordin (M), Elisabeth Bramfeldt (V), Kristina Nilsson (V), 

Kristina Bäckström (C), Erik Lundström (L), Anne Kotavuopio Jatko (L) 

och Mats Dahlberg (MP). 

 

Tjänstgörande ersättare Ersätter 

Roland Nirlén (S) Lars U Granberg (S) 

Bente Moen Åkerholm (S) Kent Ögren (S) 

Lennart Holm (S) Lennart Åström (S) 

Anders Burman (S) Per-Erik Muskos (S) 

Nils Harnesk (S) Lennart Thörnlund (S) 

Stefan Mella (S) Ia Uvberg (S) 

Britt-Marie Vikström (S) Maivor Johansson (S) 

Berit Vesterlund (NS) Anders Sundström (NS) 

Hanna Goding (V) Ingmari Åberg (V) 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om fullmäktiges ställning till revisionens bedömning 

avseende ansvarsfrihet för regionstyrelsen, patientnämnden samt fullmäkti-

ges beredningar var för sig och finner att fullmäktige beslutar bevilja an-

svarsfrihet för regionstyrelsen, patientnämnden och fullmäktiges beredningar 

samt för enskilda ledamöter i dessa organ. 

Bilagor 

Revisionsberättelse 2017 

Revisorernas redogörelse 2017 

Bilaga till revisorernas redogörelse 2017 

Skrivelse Granskning av årsredovisning 2017 

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 

 

Agneta Lipkin (S) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Stefan Mella (S). 

Agneta Granström (MP) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Ann-Louise 

Hagström (MP).  
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§ 29 

Motion 9-2017 om vaccinationsprogram 
för 65+ 

Dnr 3904-2017 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservation 

Liberalernas och sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionfullmäktige antog i februari 2018 styrelsens förslag att införa avgifts-

fri vaccination mot pneumokockinfektion för personer 65 år och äldre i 

Norrbotten från och med 1 mars 2018. Avseende införande av allmän vacci-

nation mot bältros så anser regionen att beslut om införande bör avvaktas i 

väntan på ett bältrosvaccin med bättre skyddseffekt.  

Sammanfattning 
Anne Kotavuopio Jatko (L) föreslår i en motion att ett regionalt allmänt 

”äldrevaccinationsprogram” ska införas i Region Norrbotten. I paritet med 

barnvaccinationsprogrammet skulle personer 65 år och äldre boende i Norr-

botten kostnadsfritt erbjudas vaccination mot pneumokocksjukdom, bältros 

samt en årlig influensavaccination. 

Regionstyrelsen har 2018-02-28 § 61 föreslagit fullmäktige avslå motionen. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anne Kotavuopio Jatko (L) och Susanne Ström (SD) föreslår bifalla motion-

en. 

Glenn Berggård (V) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Anne Kotavuopio Jatkos 

förslag och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.   

Ärendet 
Influensavaccination erbjuds sen tidigare kostnadsfritt till personer 65 år och 

äldre i Norrbotten. Regionstyrelsen har i januari 2018 föreslagit att även 

vaccin mot Pneumokocker ska erbjudas denna grupp kostnadsfritt från och 

med 1 mars 2018. Det bältrosvaccin som för närvarande finns på marknaden 

är dyrt med ett listpris på cirka 1 250 kronor per dos. Detta samt att skydds-

effekten avtar med tiden har gjort att Läkemedelsverket har bedömt att vac-

cinationen inte är hälsoekonomiskt effektiv. Ett nytt bältrosvaccin med san-

nolikt bättre skyddseffekt förväntas snart nå marknaden och bedömningen 

kan då förändras. 
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Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll § 61, 2018-02-28 

Motion 9-2017 om vaccinationsprogram för 65+ 
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§ 30 

Motion 11-2017 om fler vårdplatser och 
vårdplatskoordinator på Sunderby 

sjukhus  

Dnr 4386-2017 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Reservationer 
Liberalernas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Jens Sundström, Liberalerna, yrkar i en motion att: 

Vårdplatskoordinator ska finnas i tjänst året om och dygnet runt på Sunderby 

sjukhus. Vårdplatskoordinatorn ska, organisatoriskt eller via delegation, ges 

beslutsrätt utöver ordinarie linjeorganisation.  

Fler vårdplatser inrättas på Sunderby sjukhus samt att omsorgsplatser för 

medicinskt färdigbehandlade patienter utreds som ett effektivare alternativ 

än vårdplatser på vårdavdelning.  

Regionen bedömer att nuvarande organisation vid Sunderby sjukhus och på 

länsdelsjukhusen är tillräcklig för styrning av vårdplatser i länet. För att av-

lasta Sunderby sjukhus har Regionledningen beslutat att utreda andra tempo-

rära vårdplatsalternativ. 

 

Regionstyrelsen har 2018-02-28 § 62 föreslagit fullmäktige besluta att mot-

ionen anses besvarad.    

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten antog 2015 en gemensam rutin för styrning av vårdplat-

ser vid Sunderby sjukhus som bland annat innebar att funktionen vårdplats-

koordinator tillsattes med legitimerade sjuksköterskor. Under året har upp-

draget som vårdplatskoordinator överförts till undersköterskor på akutmot-

tagningen. Brist på sjuksköterskor gör att verksamheten behöver säkerställa 

att funktionen finns tillgänglig dagtid, kvällar och helger. Flertalet vårdav-

delningarna har också tillsatt egna koordinatorer under dagtid och som be-

mannas av undersköterskor.  

Vårdplatskoordinatorerna på akuten har i uppdrag att hålla sig informerad 

om tillgången till vårdplatser på Sunderby sjukhus och i länet. De håller i 

dagliga avstämningsmöten för uppdatering av disponibla vårdplatser och 

möjligheten till omfördelning av personal. Utöver vårdplatskoordinatorerna 

finns funktionen länsövergripande medicinskt ansvarig vid Sunderby sjukhus 

som bemannas av chefer i linjen. I samråd med bakjour på länsdelssjukhusen 

beslutas vid behov om överflyttning av patienter. Befintlig organisation fun-

gerar väl och spelar en viktig roll i att upprätthålla patientsäkerheten och 

kvaliteten. För att ytterligare förbättra och utveckla arbetet genomförs under 
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våren en utvärdering av nuvarande rutin för daglig styrning. Målsättningen 

är att en ny rutin antas före sommaren.  

Vårdplatssituationen på Sunderby sjukhus är ansträngd. Orsaken är att ut-

skrivningsklara patienter från Boden och Luleå kommuner blir kvar på sjuk-

huset samt att det råder brist på sjuksköterskor. Personer i behov av vård och 

omsorg i hemmet är ett ansvar för kommunen. I avvaktan på att utskriv-

ningsklara patienter erbjuds primärkommunal omsorg, samt för att avlasta 

Sunderby sjukhus, utreds andra temporära vårdplatsalternativ.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Jens Sundström (L) föreslår bifalla motionen.  

Glenn Berggård (V) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Jens Sundströms förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll § 62, 2018-02-28 

Motion 11-2017 om fler vårdplatser och vårdplatskoordinator på Sunderby 

sjukhus 
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§ 31 

Riktlinje vid hat och hot mot 
förtroendevalda  

Dnr 322-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anta riktlinje vid hot, våld och trakasserier 

mot förtroendevalda. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten är en politiskt styrd organisation och har därmed ett sär-

skilt ansvar att skydda och bejaka de demokratiska värden som organisation-

en vilar på. Det är angeläget att skapa förutsättningar för att uppdraget som 

förtroendevald ska kunna genomföras utan inskränkningar samt med en god-

tagbar känsla av trygghet och säkerhet. 

Sammanfattning 
En riktlinje och rutin vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda har 

utarbetats av regionfullmäktiges presidium. Riktlinjerna ska utgöra ett stöd 

och en vägledning för regionens förtroendevalda i syfte att öka tryggheten 

vid utförande av sina offentliga förtroendeuppdrag.  

Regionstyrelsen har 2018-02-28 § 64 föreslagit fullmäktige anta riktlinje vid 

hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kristina Nilsson (V) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Region Norrbotten ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. 

Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga sammanträden 

innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer och den demo-

kratiska beslutsprocessen riskerar att störas. 

En riktlinje och rutin har utarbetats av regionfullmäktiges presidium. Riktlin-

jen och rutinen ska tillämpas vid olika former av hot, våld och allvarliga 

trakasserier mot förtroendevalda i Region Norrbotten med koppling till deras 

offentliga uppdrag. Riktlinjerna omfattar även hot och våld riktat mot förtro-

endevalda i samband med offentliga sammanträden.  

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot anställda i Region Norrbotten 

hanteras i särskild rutin.  
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En riktlinje ska enligt regionens riktlinje för administrativa styrdokument 

beslutas av regionstyrelsen men undantag görs för denna riktlinje då ansvaret 

i riktlinjen vilar på regionfullmäktige. 

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll § 64, 2018-02-28 

Riktlinje och rutin vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 
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§ 32 

Policy för medborgardialog  
Dnr 383-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar återremittera ärendet för att tydliggöra hur resul-

taten från medborgardialoger återkopplas till verksamheten. 

Yttrande till beslutsförslaget 
En levande dialog mellan förtroendevalda och medborgare är en förutsätt-

ning för en hållbar demokrati. Dialogen ger medborgare möjlighet att på-

verka och få insyn i regionpolitiken. Medborgardialog är de förtroendevaldas 

ansvar och verktyg.  

Sammanfattning 
Policy för medborgardialog fastställer de principer som ska gälla vid de för-

troendevaldas organiserade dialoger med medborgarna. Policyn utgör det 

ramverk som ska följas när medborgardialoger genomförs medan genomfö-

randet ska förtydligas i en handbok. 

Regionstyrelsen har 2018-02-28 § 65 föreslagit fullmäktige anta policy för 

medborgardialog. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Nils-Olov Lindfors (C) och Kurt-Åke Andersson (C) föreslår i första hand 

återremittera ärendet för att tydliggöra hur resultatet från medborgardialoger 

återkopplas till verksamheten. I andra hand föreslår Nils-Olov Lindfors en 

ändring om att tredje punkten under rubriken ”När ska verktyget medborgar-

dialog användas?” stryks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Nils-Olov Lindfors förslag om återremiss under propo-

sition och finner att fullmäktige avslår förslaget. 

Votering begärs, där en ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag och en 

nej-röst innebär återremittera ärendet. Efter genomförd votering konstaterar 

ordföranden att 37 ja-röster och 34 nej-röster lämnats, och att fullmäktige 

därmed beslutat återremittera ärendet. 
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Voteringsresultat 

 

Socialdemokraterna (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Maria Stenberg  X    

Anders Öberg  X    

Lars U Granberg  X    

Sven Holmqvist  X    

Leif Bogren  X    

Jan Sydberg  X    

Ida Johansson  X    

Thor Viklund  X    

Bente Moen Åkerholm Kent Ögren X    

Lennart Holm  Lennart Åström X    

Anders Burman Per-Erik Muskos X    

Anita Gustavsson  X    

Ruschadaporn Lindmark  X    

Bengt Westman  X    

Daniel Persson  X    

Johannes Sundelin  X    

Bengt Niska  X    

Emmi-Lie Spegel  X    

Gustav Uusihannu  X    

Ewelina Edenbrink  X    

Lennart Thörnlund  X    

Ia Uvberg  X    

Eivy Blomdahl  X    

Stefan Mella Agneta Lipkin X    

Gunnel Eriksson  Sten Nylén X    

Britt-Marie Vikström  Maivor Johansson X    

Elisabeth Lindberg  X    

 

Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Kenneth Backgård   X   

Lennart Ojanlatva   X   

Anders Bohm   X   

Åke Fagervall   X   

Terese Falk-Carolin   X   

Jörgen Afvander   X   

Holger Videkull   X   

Berit Vesterlund Anders Sundström  X   

Erika Sjöö   X   

Anna Scott   X   

Karin Andersson   X   
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Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Martin Åström   X   

Doris Messner   X   

Johnny Åström   X   

Erkki Bergman   X   

Dan Ankarholm   X   

Margareta Henricsson   X   

Bo Ek   X   

Margareta Dahlén   X   

 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Mattias Karlsson    X   

Gunilla Wallsten    X   

Daniel Bergman Bo Hultin  X   

Birgit Meier-Thunborg Roland Nordin  X   

Monica Nordvall Hedström   X   

Anders Josefsson   X   

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Glenn Berggård  X    

Elisabeth Bramfeldt  X    

Anna Hövenmark  X    

Christina Snell-Lumio  X    

Kristina Nilsson  X    

Ingmari Åberg  X    

 

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Nils-Olov Lindfors   X   

Carola Lidén Lars-Åke Mukka  X   

Kurt-Åke Andersson   X   

Kristina Bäckström   X   
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Liberalerna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Jens Sundström   X   

Erik Lundström   X   

Anne Kotavuopio Jatko    X   

 

 

Ärendet 
Policy för medborgardialog gäller för samtliga politiska organ i Region 

Norrbotten när medborgardialog ska genomföras. Ordförande i fullmäktige, 

styrelse eller nämnd beslutar om medborgardialog ska genomföras som en 

del i en beslutsprocess. 

Medborgardialog är ett systematiskt samtal där både medborgare och förtro-

endevalda är delaktiga. Resultatet av dialogen utgör en del av kommande 

beslutsunderlag och ska återkopplas till medborgarna.  

Medborgardialogen vänder sig till samtliga invånare i Norrbotten och skiljer 

sig på så sätt från patient- och brukardialogen som löpande pågår mellan 

regionens verksamheter och de personer som nyttjar den specifika tjänsten. 

Bilagor: 

Regionstyrelsens protokoll § 65, 2018-02-28 

Policy för medborgardialog 

Jörgen Afvander (NS) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Maire Nyström 

(NS).  

Lars U Granberg (S) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Roland Nirlén 

(S). 

Birgit Meier Thunborg (M) och Gunilla Wallsten avbryter tjänstgöringen.   

Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Ann-Louise Hagström  Agneta Granström X    

Catarina Ask  X    

Mats Dahlberg   X    

Sverigedemokraterna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Magnus Häggblad   X   

Susanne Ström  X    

Arne Gustafsson Carita Elfving  X   
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§ 33 

Framtidsberedningens 
verksamhetsrapport 2018 

Dnr 1221-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att överlämna framtidsberedningens verksam-

hetsrapport 2018 till regionstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendet 
Framtidsberedningen lämnar verksamhetsrapport för år 2018.  

Lennart Thörnlund (S) föredrar rapporten och föreslår fullmäktige besluta att 

överlämna verksamhetsrapporten till regionstyrelsen för vidare behandling.  

Jan Sydberg (S), Elisabeth Bramfeldt (V) och Erik Lundström (L) stödjer 

Lennart Thörnlunds förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lennart Thörnlunds förslag under proposition och finner 

att fullmäktige bifaller förslaget. 

Bilagor 

Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018 

 

Margareta Henricsson (NS) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Sead 

Maglic (NS). 

Erkki Bergman (NS), Doris Messner (NS), Thor Viklund (S) och Kristina 

Eriksson (V) avbryter tjänstgöringen. 
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§ 34 

Val 
Dnr 164-2017 

 

Valutskottets förslag 
Valet avser Tjänstgörings- 

period 
Förslag 

Nämndeman i Förvaltningsrätten Luleå 
Efter Peter Sköld (S) 

2018-04-11 – 
2019-12-31 

Nämndeman 

Emmi-Lie Spegel (S) 

Luleå 

Ledamot Konstmuseet i Norr 
Maria Stenberg (S) 

2018-01-01 – 
2018-12-31 

Ledamot 
Maria Stenberg (S) 

Ledamot Konstmuseet i Norr 
Maivor Johansson (S) 

2018-01-01 – 
2018-12-31 

Ledamot 
Maivor Johansson (S) 

Ledamot Konstmuseet i Norr 
Rune Lans (C) 

2018-01-01 – 
2018-12-31 

Ledamot 
Rune Lans (C) 

Ersättare Konstmuseet i Norr 
Kristina Nilsson (V) 

2018-01-01 – 
2018-12-31 

Ersättare 
Kristina Nilsson (V) 

Ersättare Konstmuseet i Norr 
Mats Dahlberg (MP) 

2018-01-01 – 
2018-12-31 

Ersättare 
Mats Dahlberg (MP) 

Ersättare Konstmuseet i Norr 
Bo Ek (NS) 

2018-01-01 – 
2018-12-31 

Ersättare 
Bo Ek (NS) 

Lekmannarevisor Konstmuseet i Norr 
Robert Edin (NS) 

2018-01-01 – 
2018-12-31 

Lekmannarevisor 
Robert Edin (NS) 

Robert Edin redan vald för perioden 2016-11-24 – 2018-12-31 

Beslut 
Enligt valutskottets förslag. 

 

Bengt Niska(S) och Mats Dahlberg (MP) avbryter tjänstgöringen. 
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§ 35 

Interpellations- och frågesvar 
 Maria Stenberg (S) svarar på interpellation 2-2018 om synrehabilitering 

och skrotning av handikappersättning, dnr 1290-2018 (Jens Sundström, 

L)  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 11 APRIL 2018 

 32 

 

 

 
 

 

§ 36 

Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 16:14. 
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Interpellation 2-2018 om 
synrehabilitering och 
handikappersättning  

Av Jens Sundström (L): 

Till Maria Stenberg (S): 

 

Synskadades riksförbund har uppvaktat regionen i två, för dem och deras 

medlemmar, helt avgörande frågor.  

Det ena gäller rätten till att få en rehabiliteringsplan upprättad. En person 

med synskada ska kunna få en så bra habilitering/rehabilitering så att man 

kan bli så självständig som det bara över huvud taget går vilket också ger 

individen styrka och att kunna vara delaktig i samhället på lika villkor 

som andra. Man ska kunna få en så bra rehabilitering så att man kan gå i 

skolan och få godkända betyg, kunna studera vidare på högre nivå och 

sedan också kunna finna, få och behålla ett arbete. När SRF Norrbotten 

har frågat sina medlemmar så är det många som inte har någon rehabilite-

ringsplan upprättad.  

Det andra gäller Regeringens planerade skrotning av den nuvarande han-

dikappersättningen som hotar synskadades ekonomi, vardagsliv och per-

sonliga integritet. Tänk dig att behöva redogöra för allt du köper, för hur 

mycket kläder du handlar eller när du åker taxi. Så ser vardagen faktiskt 

ut för många som har en funktionsnedsättning och som behöver sam-

hällets stöd. Handikappersättningen har hittills varit ett befriande undan-

tag. Den som har en kraftig synnedsättning har kunnat få ett schablonbe-

lopp genom Försäkringskassan, fritt att disponera för extra kostnader som 

funktionsnedsättningen medför. Detta kan snart vara ett minne blott. Re-

geringen förslag om att ersätta dagens handikappersättning med en mer-

kostnadsersättning lägger makten hos försäkringskassan istället för hos 

individen. Den som söker merkostnadsersättning blir tvungen att redo-

göra för sina löpande vardagskostnader, inför Försäkringskassan. Utifrån 

det kan den enskilde få kompensation för vissa utgifter som går att 

koppla till funktionsnedsättningen. Men dock inte de största utgifterna 

som behov av hjälp i form av exempelvis ledsagning eller stöd under 

semestern?!  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga regionrådet Maria Stenberg 

(S):  

 Hur säkerställer regionen att rehabiliteringsplaner upprättas för denna 

patientgrupp?  

 Vad anser du om förslaget om skrotad handikappersättning? 
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Svar från Maria Stenberg (S): 

1. Syncentralen Region Norrbotten har en rutin för arbetet med rehabilite-

ringsplaner och i den finns kriterier för hur en rehabiliteringsplan ska 

upprättas.  

Syncentralen erbjuder alla barn och ungdomar samt vuxna i yrkesverk-

sam ålder rehabiliteringsplaner. För patienter äldre än 65 år som har mer 

omfattande åtgärder, görs en bedömning och utifrån behov görs en reha-

biliteringsplan. Behovsbedömningen görs av tvärprofessionella team 

som är specialutbildade inom området synnedsättning; optiker, kurator, 

synpedagog.  

I praktiken och i kliniskt arbete behandlas alla likvärdigt, patienter som 

saknar en rehabiliteringsplan får samma insatser som ingår i rehabilite-

ringsplanen. 

2. Frågan om regeringens förslag om att ersätta dagens handikappersättning 

till funktionshindrade med en merkostnadsersättning som ska handläg-

gas av Försäkringskassan ligger inte inom Region Norrbottens ansvars-

område. 

 


