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§ 37 

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

Regionhuset, Luleå. 
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§ 38 

Anmälan om inkallade ersättare 
 

Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare 

(S) Per-Erik Muskos Anders Burman 

 Johannes Sundelin Bente Moen Åkerholm 

 Bengt Niska Britt-Marie Vikström 

 Gustav Uusihannu Lennart Holm 

 Ewelina Edenbrink Roland Nirlén 

 Majvor Johansson Stefan Mella 

   

(NS) Åke Fagervall Sören Sidér 

 Anders Sundström Maire Nyström 

   

(M) Bo Hultin Birgit Meier-Thunborg 

 Anders Josefsson Daniel Bergman 

   

(SD) Carita Elfving Arne Gustafsson 
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§ 39 

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  

Kent Ögren  

Lennart Åström  

Anders Burman Per-Erik Muskos 

Anita Gustavsson  

Ruschadaporn Lindmark  

Bengt Westman  

Daniel Persson  

Bente Moen Åkerholm Johannes Sundelin 

Britt-Marie Vikström Bengt Niska 

Emmi-Lie Spegel  

Lennart Holm Gustav Uusihannu 

Roland Nirlén Ewelina Edenbrink 

Lennart Thörnlund  

Ingela Uvberg Nordell  

Eivy Blomdahl  

Agneta Lipkin  

Sten Nylén  

Stefan Mella Maivor Johansson 

Elisabeth Lindberg  
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Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Sören Sidér Åke Fagervall 

Terese Falk-Carolin  

Jörgen Afvander  

Holger Videkull  

Maire Nyström Anders Sundström 

Erika Sjöö  

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   

Birgit Meier-Thunborg Bo Hultin 

Roland Nordin  

Monica Nordvall Hedström  

Daniel Bergman Anders Josefsson 
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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  

- Lars-Åke Mukka 

Kurt-Åke Andersson  

Kristina Bäckström  

 

Liberalerna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Jens Sundström  

Erik Lundström  

Anne Kotavuopio Jatko   

 

 

 

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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Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet: 

 

Parti Ersättare 

(NS) Berit Vesterlund 

 Sead Maglic 

  

(C) Per-Arne Kerttu 

  

(L) Ylva Mjärdell 

  

(MP) Ann-Louise Hagström  
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§ 40 

Val av två protokolljusterare 
Ledamöterna Ingmari Åberg (V) och Susanne Ström (SD) utses till att jämte 

ordföranden justera protokollet. 

 

Justeringen äger rum den 27 juni 2018 kl. 15:00 i Regionhuset. 
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§ 41 

Information från presidiet 
Ordföranden informerar om fullmäktiges dagordning, beredning av region-

revisionens budget och redovisningen av användning av partistöd 2017. 

Motioner under behandling: 

 Motion 2-2017 om röntgenverksamheten i Kalix och Kiruna (Jens Sund-

ström, L) 

 Motion 3-2017 om röntgenverksamheten i Kalix och Kiruna (Sten Nylén, 

S) 

 Motion 4-2017 om IVA-, narkos- och röntgenläkare i Kalix och Kiruna 

(Sten Nylén, S) 

 Motion 2-2018 om hyra för varmvattenbassängträning (Anders Bohm, 

NS) 

 Motion 3-2018 om MR-kamera i Kalix och Kiruna (Anders Bohm, NS) 

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

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

 Motion 6-2018 om tvångssyndrom och OCD-mottagning (Anne 

Kotavuopio Jatko, L) 
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§ 42 

Anmälan av interpellationer, frågor och 
övriga ärenden 

Följande interpellationer har lämnats in: 

 Interpellation 4-2018 om prostatacancer (Anders Bohm, NS) 

 Interpellation 5-2018 om hyra för varmvattenbassängträning (Anders 

Bohm, NS) 

 Interpellation 6-2018 om MR-kamera i Kalix och Kiruna (Anders Bohm, 

NS) 

Beslut 

Interpellationerna får ställas. 
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§ 43 

Delårsrapport Region Norrbotten april 
2018 

Dnr 1947-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
 Regionfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport april 2018.   1

 Styrmått och mål under perspektivet Medarbetare, kompletteras enligt 2

förslag i ärendet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Det är positivt att många resultat i verksamheten förbättras och det är gläd-

jande att en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen resulterar i be-

dömningen att Region Norrbotten har god ekonomisk hushållning. 

Det finansiella resultatmålet 2 procent uppnås för perioden och bedöms även 

uppnås för helår 2018. Även om resultatet för regionens divisioner förbättras 

så når de inte sina resultatmål vilket är bekymmersamt. Det är viktigt att 

divisionerna kraftsamlar kring arbetet med åtgärderna i de ekonomiska hand-

lingsplanerna så att de ger ekonomisk effekt. Den fortsatta ökningen av 

kostnader för inhyrd personal är oroande och kräver särskilda åtgärder. 

Sammanfattning 
Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden ger att ett av 

de tio strategiska målen helt har uppnåtts, sju har delvis uppnåtts medan två 

inte har nått upp till målsättningen. 

Det ekonomiska resultatet per april 2018 är 54 mnkr vilket innebär att resul-

tatmålet 2 procent av skatter och bidrag uppnås för perioden. Periodens net-

tokostnader har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år samtidigt 

som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 2,6 procent.  

Årsprognosen pekar på ett överskott med 282 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre 

än fjolårets resultat som var 302 mkr och innebär att resultatet bli 3,4 procent 

av skatter och bidrag och således bedöms resultatmålet uppnås även för helår 

2018.  Däremot har hälso- och sjukvårdsdivisionerna underskott vilket beror 

på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året 

och effekterna förskjuts framåt i tiden. Svårigheter med kompetensförsörj-

ningen medför fortfarande ökade kostnader för inhyrd personal, både läkare 

och sjuksköterskor. 

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 119 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna delårsrapport april 2018 och att styrmått och mål under perspektivet 

Medarbetare kompletteras enligt förslag i ärendet. 
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Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S), Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M), Glenn 

Berggård (V), Nils-Olov Lindfors (C), Agneta Granström (MP), Anita Gus-

tavsson (S), Ia Uvberg Nordell (S), Kristina Nilsson (V), Lennart Thörnlund 

(S), Bengt Westman (S) och Maria Stenberg (S) föreslår bifalla regionstyrel-

sens förslag. 

 

Mattias Karlsson (M), Nils-Olov Lindfors (C) och Jens Sundström (L) före-

slår ett tillägg om att en extern, oberoende kriskommission tillsätts för att ta 

fram lösningar på den kris vi ser för sjukvården i Malmfälten. 

 

Anders Öberg (S) föreslår avslå Mattias Karlssons tillägg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

 

Ordföranden ställer Mattias Karlssons tillägg mot Anders Öbergs avslagsför-

slag och finner att fullmäktige bifaller Anders Öbergs förslag.  

Ärendet 

Ekonomiskt delårsresultat 

Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat efter finansnetto för peri-

oden med 54 mnkr, vilket är 36 mnkr sämre än samma period föregående år 

men 56 mnkr bättre än budget.  

Under perioden ökade nettokostnaden med 87 mnkr (3,3 procent) samtidigt 

som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 70 mnkr 

(2,6 procent).  

Regionens divisioner redovisar ett negativt periodresultat med 79 mnkr vil-

ket är 33 mnkr sämre än resultatmålet. Endast divisionerna Länsteknik och 

Service klarar periodens resultatmål. Regiongemensamma verksamheter 

redovisar en positiv avvikelse mot periodens resultatmål med 43 mnkr. 

Finansieringen redovisar också en positiv avvikelse med 45 mnkr för peri-

oden. 

Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 41 mnkr jämfört 

med planerade 51 mnkr vilket betyder att 82 procent av handlingsplanerna 

har gett ekonomisk effekt.   

Intäkterna per april är 40 mnkr (10,6 procent) högre jämfört med föregående 

år och 46 mnkr bättre än budget. Det är intäkter för utskrivningsklara patien-

ter, försäljning av material och tjänster, patientavgifter i Folktandvården 

samt projektbidrag som har ökat.  

Personalkostnaderna har ökat med 31 mnkr (2,2 procent) jämfört med före-

gående år. Löneavtalsökningen ligger på 26 mnkr och kostnaden för sjuklön 

är 1 mnkr högre. Kostnaderna för extratid
1
 har ökat med 10 mnkr varav 

                                                      
1
 Definition av Extratid = Arbete under jour/beredskap + fyllnadslön (mertid och 

fyllnadstid) + övertid.   
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övertiden står för merparten av ökningen. Pensionskostnaderna är 28 mnkr 

högre än föregående år som följd av ökad pensionsskuld. 

Kostnader för inhyrd personal uppgår till 105 mnkr vilket är 11 mnkr högre 

än samma period föregående år. Ökningen av inhyrd personal är i somatisk 

vården och avser både läkare och övrig vårdpersonal. Även kostnaderna för 

köpt utomlänsvård ökar och ligger nu på 166 mnkr vilket är en ökning med 

10 mnkr. Kostnaderna läkemedel ökar med 16 mnkr. 

Ekonomisk årsprognos  

Årsprognosen pekar på ett överskott med 282 mnkr, vilket är 90 mnkr bättre 

än budget. Regiongemensamma verksamheter prognostiserar ett överskott på 

65 mnkr. Årsprognosen för finansieringen är 155 mnkr bättre än budget vil-

ket framför allt förklaras av lägre avskrivningar till följd av införande av 

komponentavskrivning på fastigheter samt icke förbrukade medel från nat-

ionella överenskommelser, befolkningsförändringar och reserver. 

Divisionernas årsprognoser pekar på ett underskott på 294 mnkr, vilket är 

130 mnkr sämre än resultatmålet. Resultatavvikelsen beror på att beslutade 

handlingsplaner inte förväntas ger full effekt samt att kostnader inom andra 

områden ökar. Framför allt svårigheter med kompetensförsörjningen som 

medför ökade kostnader för inhyrd personal.  

Divisionernas prognosticerade resultat är 10 mnkr bättre än föregående år 

när hänsyn tas till budgetjusteringar, varav division Närsjukvård prognosti-

ceras förbättra sitt resultat med 20 mnkr och Division Länssjukvård progno-

sticeras försämra resultatet med 18 mnkr. Division Folktandvård resultat 

prognosticeras bli 6 mnkr bättre än föregående år. Resultatet för Division 

Service prognosticeras bli 9 mnkr bättre än 2017 och är 4 mnkr bättre än 

resultatmålet för 2018. Division Länsteknik prognosticeras uppnå ett resultat 

som är bättre än resultatmålet men är 7 mnkr sämre än 2017.  

Samlad 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. 

God ekonomisk hushållning  

Region Norrbotten redovisar ett resultat för både perioden och i årsprogno-

sen som överstiger finansiella målet på 2 procent av skatter, statsbidrag och 

utjämning. Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden 

ger att ett av de tio strategiska målen helt har uppnåtts, sju har delvis upp-

nåtts medan två inte har nått upp till målsättningen. En sammanvägning av 

måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar 

i bedömningen att Region Norrbotten har god ekonomisk hushållning. 
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Medborgare 

Nöjda medborgare 

Den samlade bedömningen är att strategiska målet om nöjda medborgare 

inte är uppnått. Aktiviteter görs för att öka förtroendet för verksamheten och 

för hållbara livsmiljöer.  

Vad gäller förtroende för verksamheten är kunskap viktigt och insatser görs 

för att öka kunskapen om regionens uppdrag, verksamhet och resultat. Till 

exempel genomförs en informationskampanj om regionens arbete med att 

minska beroende av inhyrd personal och vad det innebär. Under 2018 har 

dialog om strategiarbetet med Framtidens hälsa och vård 2035 genomförts 

på olika platser i Norrbotten. För att visa hur de statliga pengarna till region-

al tillväxt används och kommer medborgare och företag till nytta har en 

artikelserie som heter Hit gick pengarna tagits fram där företagare och pro-

jektägare 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 ställer krav på 

samarbete med andra aktörer som kommuner, myndigheter, civilsamhället 

och andra aktörer. Verktyg i det arbetet är gemensamma strategier som 

Norrbottens kulturplan 2018-2021, länstransportplan, folkhälsostrategi och 

regional utvecklingsstrategi som nu arbetas fram. 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 har kommit igång bra på flera håll i 

länet och är ökande. Andelen patienter i riskgrupp psykisk hälsa som fått 

levnadsfråga har ökat och det finns inte några skillnader mellan andel män 

och kvinnor. Bland patienter i riskgrupp diabetes, högt blodtryck och/eller 

övervikt som fått en levnadsfråga ses också en ökning. Däremot finns det 

skillnader mellan män och kvinnor, män i riskgruppen får i högre utsträck-

ning en dokumenterad riskbedömning. Det är viktigt att undersöka varför det 

finns könsskillnader i patientgruppen för att säkra lika tillgång till stöd. Pati-

enter får också allt oftare fråga om våld i nära relation i enlighet med upp-

ställda mål. Även här ses en ökning av fråga bland både män och kvinnor. 

Att allt fler barn och vuxna får 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.  

Inom området en god och jämlik hälsa pågår omfattande insatser vilket 

borde ge resultat under året. För att få hälsoutvecklingen att förbättras kom-

mer implementeringen av Norrbottens folkhälsostrategi och dess handlings-

planer att vara viktig. För att uppnå målet om en god och jämlik hälsa krävs 

insatser från flera håll i samhället där hälso- och sjukvården är en av flera 

viktiga aktörer. Hälso- och sjukvården har en viktig roll genom att arbeta 
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systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, på 

befolkningsnivå liksom i mötet med patienter. 

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 hälso-

främjande- och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Insatser som 

kompenserar för ojämna förutsättningar behöver också utvecklas och använ-

das mer, för att uppnå en god och jämlik hälsa i länet. Här har hälso- och 

sjukvården en viktig roll för att jämna ut skillnader i hälsan då vi 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 för de mått som kopplats till målet visar att utvecklingen går åt 

rätt håll. 

Inom den palliativa vården har andelen patienter med dokumentation av 

behandlingsstrategi och sökord i journalen fortsatt att öka men en del återstår 

till målnivån. Andelen patienter med tyngre psykisk ohälsa som fått fråga 

om levnadsvanor är högre än motsvarande period föregående år och kan 

förväntas nå målet under året. Antalet ärenden till patientnämnden inom 

området kommunikation är oförändrat och når inte målet om en minskning. 

Tillgängligheten till regionens hälso- och sjukvård har förbättrats jämfört 

med föregående år men målen för läkarbesök samt åtgärd inom den speciali-

serade vården inom 90 dagar nås inte. Ledtiderna för standardiserade vård-

förlopp inom cancervården är på samma nivå som vid utgången av 2017 då 

målet överskreds, men når inte den högre målnivån för 2018.  

Antalet invånare som loggat in på e-tjänsterna på 1177 fortsätter öka och 

tjänsterna utvidgas, dock kvarstår en del till målet om att 50 procent av be-

folkningen ska ha använt e-tjänsterna. Målet för andelen läkemedelsberättel-

ser till patienter 75 år eller äldre uppnås ännu inte. 

Helhetsperspektiv med personen i centrum 

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. 

Antalet samordade individuella planer har ökat betydligt jämfört med samma 

period 2017 och målet bör uppnås under året. Andelen samordnade individu-

ella planer där den enskilde deltagit i framtagandet har ökat kraftigt och må-

let för 2018 uppfylls nu. Målnivåerna för oplanerade återinskrivningar och 

utskrivningsklara patienter uppnås inte. Inom detta område pågår dock om-

fattande förbättringsåtgärder vilket bör ge resultat under året. 

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 fram-
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gångsfaktorerna som är målanpassade åtgärder och ett tydligt regionalt föret-

rädarskap. Satsningar görs för att skapa utveckling inom områdena kultur, 

näringsliv och samhällsplanering. Utvecklingsmedel fördelas enligt priorite-

ringar i regionala planer och strategier. Andelen utbetalda medel till projekt 

och företagsstöd inom ramen för länsanslaget (1:1) är lägre perioden januari 

till april i år jämfört med förra året. Det förklaras med att beslutade projekt 

och stöd inte rekvirerats i samma utsträckning som förra året. Regionen job-

bar aktivt med att synliggöra våra särskilda förutsättningar och behov för en 

hållbar utveckling. 

Regionen har haft det regionala utvecklingsuppdraget under ett drygt år. 

Samverkansforum med kommuner, myndigheter och andra aktörer finns på 

plats men relationer och kunskap inom de nya ansvarsområdena behöver 

etableras och fördjupas. 

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. Bland 

annat har ett genomgripande omställnings- och förnyelsearbete för hälso- 

och sjukvården i länet startats. En skiss på en målbild för framtidens hälsa 

och vård med sikte på år 2035 har arbetats fram och dialoger har förts med 

medborgare, patienter, medarbetare och chefer för att inhämta synpunkter 

och skapa delaktighet. Andra aktiviteter inom målområdet är en fortsatt stor 

utbildningssatsning inom processledning och förbättringsarbete för chefer 

och tränare samt aktiviteter för att involvera patienter och närstående i för-

bättringsarbeten. Det sker bland annat via regionens deltagande i projektet 

Spetspatienter. Fortsatta strategiska forskningssatsningar bland annat inom 

psykiatri och hälsoekonomi bidrar också till måluppfyllelsen. 

Ett kompetensförsörjnings- och utbildningsforum har inrättats med syfte att 

tillförsäkra en strategisk och sammanhållen utveckling i kompetensförsörj-

nings- och utbildningsfrågor.  

Medarbetare 

Attraktiv arbetsgivare 

Trots ett aktivt arbete, både från arbetsgivaren och partsgemensamt tillsam-

mans med fackliga representanter, för att öka andel heltider och minska be-

hovet av medarbetare som arbetar extratid, medför försämringar jämfört med 

samma period föregående år att den samlade bedömningen är att det strate-

giska målet inte uppnås första tertialen. Regionen arbetar aktivt för att främja 

mångfald och för att uppnå jämställda och jämlika villkor, där arbetet med 

att ta fram en reviderad riktlinje och process för att förhindra och förebygga 

all form av kränkande särbehandling har prioriterats under första tertialen. 

Chefernas förutsättningar att utöva ledarskap behöver fortsatt utvecklas, där 

stöd och avlastning i bemanningsfrågor är avgörande. Därför är det pågående 

projektet avseende bemanning prioriterat, tillsammans med utbildningsfrå-

gor, rekryteringsarbete, uppgifts- och kompetensväxling. 
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Aktivt medarbetarskap 

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet om aktivt medarbetar-

skap är uppnått under första tertialen. Mätningarna av sjukfrånvaron visar att 

den totala sjukfrånvaron ligger i samma nivå jämfört med samma period 

förra året. Dock ökar andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser 

under tertialen, vilket ger förutsättningar att på årsbasis ytterligare sänka den 

totala sjukfrånvaron i regionen. Sammantaget är aktivt medarbetarskap ett 

långsiktigt och utmanande målområde som kräver stora insatser under 

många år. Därför är det pågående projektet som ska minska sjukfrånvaron 

prioriterat och fortsatt fokus är på tidig rehabilitering och förebyggande in-

satser. 

Ekonomi 

Ekonomi som ger handlingsfrihet 

Målet har delvis uppnåtts. Regionen redovisar ett positivt resultat för peri-

oden på 2 procent av skatter, utjämning och statsbidrag och således uppnås 

det finansiella delmålet. Enligt årsprognos bedöms resultatet bli 3,4 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 pro-

gnostiserar att nå resultatmålet för 2018. Handlingsplanerna ger effekt men 

inte tillräckligt. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför fortfarande 

ökade kostnader för inhyrd personal, både läkare och sjuksköterskor. 

För att långsiktigt upprätthålla en ekonomi som ger handlingsfrihet måste 

nettokostnadsutvecklingen vara lägre än intäktsutvecklingen. Det förutsätter 

att de ekonomiska handlingsplanerna genomförs så att dagens kostnadsnivå 

sänks. Samtidigt får inte andra kostnader öka. Det återstår arbete för att 

åstadkomma det. 

Ekonomi som ger handlingsfrihet  

Målet har delvis uppnåtts. Positivt resultat ökar soliditeten och likviditeten 

och möjliggör avsättningar för att trygga framtida pensionsutbetalningar. 

Avsättningar har gjorts och ytterligare avsättningar planeras under året.  

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

nomsnittet i riket. Senaste jämförelsen (2016) visar att kostnadsnivån är ca 7 

procent högre än för jämförbara sjukhus.  

För att uppnå delmålet en kostnadseffektiv verksamhet måste kostnadsnivån 

sänkas i storleksordningen 200-300 mkr. Arbetet med processer och flöden 

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

ions- och kapacitetsplaneringen. 

Fortsatta bemanningssvårigheter påverkar produktiviteten negativt både 

genom minskad produktion men även genom högre kostnader. Arbetet med 

kompetensförsörjning och kompetensväxling har avgörande betydelse för 

måluppfyllelsen. 
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Förändringar i styrmått och mål i perspektivet Medarbetare 

1. Styrmåttet ”Andel hälsofrämjande och förebyggande insatser inom Före-

taghälsan” hade fallit bort i regionstyrelsens plan och är nu tillbakalagd 

2. Målet för sjukfrånvaro 2018 uppdateras till 5,3 procent på helåret ef-

tersom den i regionstyrelsens plan uppsatta målnivån för 2018 på 5,5 

procent överträffades redan 2017-12-31 (utfall 5,4 procent). Dessutom 

sätts målvärden per tertial då sjukfrånvaron är ojämnt fördelad över året. 

Framgångsfaktorer Styrmått Ingångs- 

värde 

Mål 2018 

Hälsofrämjande miljö 37a. Andel främ-

jande och före-

byggande insatser 

inom Företagshäl-

san  

2017: 83 % Öka 

Hälsofrämjande miljö 38. Sjukfrånvaro  1704: Total: 5,6 %  

(K: 6,7 % M: 3,8 %)  

1804: Total 6,0 %  

1808: Total 5,2 %  

1812: Total 5,3 % 

Bilagor: 

Delårsrapport Region Norrbotten april 2018 

Regionstyrelsens protokoll § 119, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 44 

Strategisk plan 2019-2021 
Dnr 1961-2018 

Regionfullmäktiges beslut  
Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att bereda frågan om 

MRI-kamera till sjukhusen i Kalix och Kiruna med behörig personal som 

sköter utrustningen, frågan om att starta ett projekt om nytt sjukhus i Kiruna 

på grund av stadsomvandlingen, samt frågan om att se över lönestrukturen 

för personalen på regionens sjukhus. 

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 hälso- 

och 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. 

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 120 föreslagit fullmäktige anta strategisk 

plan 2019-2021.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V), Agneta Granström (MP), Anita Gus-

tavsson (S), Bengt Westman (S), Ia Uvberg Nordell (S), Lennart Thörnlund 

(S), Christina Snell-Lumio (V) och Kristina Nilsson (V) föreslår bifalla reg-

ionstyrelsens förslag.  

Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla sjukvårdspartiets förslag till strate-

gisk plan 2019-2021. 

Mattias Karlsson (M), Nils-Olov Lindfors (C), Jens Sundström (L), Anne 

Kotavuopio Jatko (L) och Erik Lundström (L) föreslår bifalla moderaternas, 

centerpartiets och liberalernas gemensamma förslag till strategisk plan 2019-

2021. 

Magnus Häggblad (SD) föreslår bifalla sverigedemokraternas förslag till 

strategisk plan 2019-2021. 
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Sten Nylén (S) föreslår ett tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna 

och Kalix med behörig personal som sköter utrustningen. Kurt-Åke Anders-

son (C) stödjer Sten Nyléns tillägg. Glenn Berggård (V) och Anders Öberg 

(S) föreslår avslå Sten Nyléns tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna 

och Kalix. 

Sten Nylén (S) föreslår ett tillägg om att starta ett projekt om nytt sjukhus i 

Kiruna på grund av stadsomvandlingen. Kurt-Åke Andersson (C) stödjer 

Sten Nyléns tillägg. Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) föreslår avslå 

Sten Nyléns tillägg om att starta ett projekt om nytt sjukhus i Kiruna på 

grund av stadsomvandlingen. 

Sten Nylén (S) föreslår ett tillägg om att se över lönestrukturen i Region 

Norrbotten för personalen på regionens sjukhus. Kurt-Åke Andersson (C) 

stödjer Sten Nyléns tillägg. Anders Öberg (S) föreslår avslå Sten Nyléns 

tillägg om att se över lönestrukturen för personalen på regionens sjukhus.  

Sten Nylén (S) och Anders Öberg (S) föreslår återremittera ärendet för att 

bereda Sten Nyléns tre tillägg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sten Nyléns förslag om återremiss under proposition och 

finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ärendet 
I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen 

innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, plane-

ringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med be-

skrivningar. 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-

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, med-

arbetare och ekonomi. 

Bilagor: 

Strategisk plan 2019-2021 

Regionstyrelsens protokoll § 120, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 45 

Information från presidiet samt 
ajournering 

Ordföranden tillkännager ett tillkommande ärende, Ny finanspolicy (dnr 

1299-2018), som behandlades i regionstyrelsen 2018-05-02 § 80. Region-

fullmäktige tar den 20 juni 2018 ställning till om ärendet får behandlas under 

sammanträdet.   

Ordföranden ajournerar mötet kl. 17:50 för att återupptas nästa dag kl. 09:00. 
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§ 46 

Anmälan om inkallade ersättare 
Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare 

(S) Lars U Granberg Roland Nirlén 

 Kent Ögren - 

 Per-Erik Muskos Anders Burman 

 Johannes Sundelin Bente Moen Åkerholm 

 Bengt Niska Britt-Marie Vikström 

 Emmi-Lie Spegel Lennart Holm 

 Gustav Uusihannu Ann-Kristin Nilsson 

 Ewelina Edenbrink - 

 Maivor Johansson Stefan Mella 

   

(NS) Åke Fagervall Sören Sidér 

 Anders Sundström Maire Nyström 

   

(M) Bo Hultin Birgit Meier-Thunborg 

   

(C) Lars-Åke Mukka - 

   

(MP) Agneta Granström  Ann-Louise Hagström  

   

(SD) Carita Elfving Arne Gustafsson 
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§ 47 

Upprop 
 

Socialdemokraterna (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Maria Stenberg  

Anders Öberg  

Roland Nirlén Lars U Granberg 

Sven Holmqvist  

Leif Bogren  

Jan Sydberg  

Ida Johansson  

Thor Viklund  

- Kent Ögren 

Lennart Åström  

Anders Burman Per-Erik Muskos 

Anita Gustavsson  

Ruschadaporn Lindmark  

Bengt Westman  

Daniel Persson  

Bente Moen Åkerholm Johannes Sundelin 

Britt-Marie Vikström Bengt Niska 

Lennart Holm Emmi-Lie Spegel 

Ann-Kristin Nilsson Gustav Uusihannu 

- Ewelina Edenbrink 

Lennart Thörnlund  

Ingela Uvberg Nordell  

Eivy Blomdahl  

Agneta Lipkin  

- Sten Nylén 

Stefan Mella Maivor Johansson 

Elisabeth Lindberg  

 

 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 19-20 JUNI 2018 

 25 

 

 

 
 

Norrbottens Sjukvårdsparti (19 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Sören Sidér Åke Fagervall 

Terese Falk-Carolin  

Jörgen Afvander  

Holger Videkull  

Maire Nyström Anders Sundström 

Erika Sjöö  

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   

Birgit Meier-Thunborg Bo Hultin 

Roland Nordin  

Monica Nordvall Hedström  

Anders Josefsson  
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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  

- Lars-Åke Mukka 

Kurt-Åke Andersson  

Kristina Bäckström  

 

Liberalerna (3 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Jens Sundström  

Erik Lundström  

Anne Kotavuopio Jatko   

 

 

 

Miljöpartiet de gröna (3 ledamöter) 
Ledamot Ersätter 

Ann-Louise Hagström Agneta Granström 

Catarina Ask  

Mats Dahlberg  

Sverigedemokraterna (3 ledamöter) 
Ledamot Ersätter 

Magnus Häggblad  

Susanne Ström  

Arne Gustafsson Carita Elfving 
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§ 48 

Information från presidiet 
Ordföranden frågar om fullmäktiges ställning till att behandla det tillkom-

mande ärende som tillkännagavs föregående sammanträdesdag 2018-06-19, 

Ny finanspolicy (dnr 1299-2018) och som behandlades i regionstyrelsen 

2018-05-02 § 80. Ordföranden finner att fullmäktige enhälligt beslutar att 

ärendet får läggas till föredragningslistan för sammanträdet.  

Sammanträdesdagen inleds med en allmänpolitisk debatt om miljöpolitik 

och regionens miljöarbete.  
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§ 49 

Demokratiberedningens 
verksamhetsrapport 2017-2018 

Dnr 2523-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att godkänna demokratiberedningens verksam-

hetsrapport 2017-2018 och överlämna den till regionstyrelsen för vidare 

behandling. 

Ärendet 
Demokratiberedningen lämnar verksamhetsrapport för 2017-2018. Ordfö-

randen Ingmari Åberg (V) och vice ordföranden Daniel Persson (S) presen-

terar rapporten och föreslår fullmäktige godkänna rapporten samt att över-

lämna den till regionstyrelsen för vidare behandling.  

Bilagor 

Demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017-2018 

Protokollsanteckning 

Martin Åström (NS) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Berit Vesterlund 

(NS). 

Jonny Åström (NS) avbryter tjänstgöringen och ersätts av Sead Maglic (NS). 
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§ 50 

Överlåtelse av aktier i Garnisfastigheter  
Dnr 1948-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
 Regionfullmäktige beslutar att till Boden kommun sälja samtliga 8000 1

aktier i Garnisfastigheter AB till en köpeskilling av 6 840 000 kronor. 

 Enligt överlåtelseavtal löser Boden kommun den lånefordran på  2

91 421 180 kronor som regionen har på Garnisfastigheter AB. 

 Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna samtliga avtal. 3

Yttrande till beslutsförslaget 
Genom försäljningen av Garnisfastigheter till Bodens kommun uppfyller 

regionen syftet med ägandet av bolaget, dvs. att förvalta området så att det 

blir attraktivt att förvärva för annan aktör. Fastigheterna i Garnisfastigheter 

är inte verksamhetskritiska för regionens verksamheter. 

Sammanfattning 
Garnisfastigheter AB består av det gamla sjukhusområdet i Boden. Övervä-

gande del av lokalerna hyrs ut till externa hyresgäster. Enligt regionens fast-

ställda fastighetsstrategi ska fastighetsbeståndet minskas för att koncentrera 

innehavet till lokaler som är verksamhetskritiska.  Bodens kommun vill ut-

veckla området och förvärvar därför samtliga aktier i Garnisfastigheter AB. 

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 130 föreslagit fullmäktige besluta att till 

Boden kommun sälja samtliga 8000 aktier i Garnisfastigheter AB till en 

köpeskilling av 6 840 000 kr, att Boden kommun enligt överlåtelseavtal löser 

den lånefordran på 91 421 180 kr som regionen har på Garnisfastigheter AB 

samt att ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna samtliga 

avtal. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (NS) och Catarina Ask (MP) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 

Bakgrund 

Regionen behöver minska sitt fastighetsbestånd i enlighet med fastighetsstra-

tegin och koncentrera innehavet till lokaler som är verksamhetskritiska. 

Stora resurskrävande projekt inom fastighetssidan pågår på andra håll i reg-

ionen och genom att minska fastighetsbeståndet frigörs också tid och kompe-

tens till att fokusera på dessa.  

Garnisfastigheter AB består av det gamla sjukhusområdet i Boden. Bolaget 

äger och förvaltar ca 53 000 kvadratmeter fördelat på tio fastigheter. Reg-

ionens egna verksamheter hyr ca 15 procent av ytorna. Drift och förvaltning 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 19-20 JUNI 2018 

 30 

 

 

 
 

av bolagets fastigheter utförs av regionfastigheter. Bolaget ägs till 

100 procent av Region Norrbotten. Syftet med innehavet har varit att på sikt 

avyttra området till aktör som är villiga att fortsätta utvecklingen.  

Boden kommuns avsikt med förvärvet är bland annat att tillskapa ett nytt 

korttidsboende med ca 30-35 platser vilket är positivt även för regionen då 

Bodens kommun har haft många utskrivningsklara patienter på Sunderby 

sjukhus. Bodens kommun avser att utveckla området och nyttja den byggrätt 

på 35 000 kvm som tillhör Garnisfastigheter AB. 

Genomförande 

Regionen säljer samtliga 8 000 aktier i Garnisfastigheter AB med totalt bok-

fört värde på 15 200 000 kronor till Bodens kommun för en köpeskilling om  

6 840 000 kronor.  

Regionen har en lånefordran på Garnisfastigheter AB på ca 91 421 180 kro-

nor vilket Boden kommun löser vid överlåtelsen.  

Överlåtelsen äger rum 2018-09-03. 

Ekonomiska konsekvenser 

Regionen säljer samtliga 8 000 aktier i Garnisfastigheter AB med totalt bok-

fört värde på 15 200 000 kronor för en köpeskilling om  

6 840 000 kronor. Substansvärdet för aktierna värderas till 13 762 470 kro-

nor vilket motsvarar det egna kapitalet i Garnisfastigheter AB per 2017-12-

31. Vid ordinarie bolagstämma i Garnisfastigheter AB i juni 2018 har beslu-

tats om utdelning till regionen med 750 kr per aktie eller totalt 6 000 000 

kronor. Utdelningen utbetalas innan överlåtelse av aktierna. Försäljningen av 

aktierna medför totalt en förlust för regionen med 2 360 000 kronor. 

Regionen har en lånefordran på Garnisfastigheter AB på ca 91 421 180 kro-

nor vilket Boden kommun löser vid överlåtelsen.  

Bilagor 

Regionstyrelsens protokoll § 130, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Division Service, Fastighetschef 

Ekonomi- och planeringsdirektör 
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§ 51 

Utträde ur Winternet  
Dnr 1502-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att begära utträde som medlem i Winternet eko-

nomisk förening senast den 30 juni 2018. 

Reservationer 
Sjukvårdspartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Samverkansavtalet för Winternet sades upp av regionen inför år 2018, med 

syftet att inleda en utredning och omförhandling av regionens medverkan. 

Detta resulterade i att regionen minskade sitt engagemang i Winternet år 

2018, men kvarstod som medlem under året. Som ett nästa steg i det ned-

trappade engagemanget säger nu regionen upp sitt medlemskap i Winternet, 

att gälla från den 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
I samband med att landstinget har blivit region behöver organisationens en-

gagemang i olika bolag och liknande ses över, för att säkerställa adekvat 

koppling till regionens verksamhet och ändamål. Sedan år 2012 fanns sam-

verkansavtal för Winternet, en ekonomisk förening, med Norrbottens läns 

landsting, Luleå kommun och Bodens kommun som medlemmar. Medlem-

marna ska med Winternet skapa en unik verksamhet med utveckling fokuse-

rad kring idrott, friskvård, hälsa, folkhälsa, samt rehabiliteringskunskap 

inom arbetsliv, idrott och övrigt samhälle. Som en del av översynen av reg-

ionens engagemang, sades samverkansavtalet för Winternet upp inför år 

2018, med syftet att en utredning och omförhandling av regionens medver-

kan skulle inledas. Under 2018 har regionen kvarstått som medlem, men 

begär nu utträde som medlem i föreningen, att gälla från och med år 2019. 

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 131 föreslagit fullmäktige besluta att be-

gära utträde ur Winternet ekonomisk förening senast den 30 juni 2018. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Catarina Ask (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

 

Kenneth Backgård (NS) och Susanne Ström (SD) föreslår avslå regionstyrel-

sens förslag.  

 

Maria Stenberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Kenneth Backgårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. 
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Ärendet 
År 2012 ingick landstinget avtal om samverkan för Winternet ekonomisk 

förening, tillsammans med Luleå respektive Bodens kommun. Enligt stad-

garna ska medlemmarna med Winternet skapa en unik verksamhet med ut-

veckling fokuserad kring idrott, friskvård, hälsa, folkhälsa, samt rehabilite-

ringskunskap inom arbetsliv, idrott och övrigt samhälle. Verksamheten ska 

även fungera som inkubator och möjliggöra affärsdrivande verksamhet och 

avknoppningar. Verksamhetens innehåll består bland annat av utbildning, 

handledning, forskning och utveckling samt uppdragsverksamhet inom id-

rott, träning, friskvård, hälsa, folkhälsa, rehabilitering, sjukgymnastik, medi-

cin och hälso- och sjukvård.  

Verksamhetsbasen utgörs av insatser tillsammans med arbetsgivare, organi-

sationer och myndigheter för att förbättra folkhälsan och minska ohälsa i 

arbete, idrott och övrigt samhälle. Verktygen i detta arbete utgörs av spets-

kunskap om människans reaktion på träning och inaktivitet, om grunderna 

för en god hälsa och om möjligheterna att ge individuellt anpassade råd om 

träning och livsstilsförändringar samt en individuell uppföljning. Forsk-

nings- och utvecklingsarbete ska ligga på hög nationell och internationell 

nivå. En viktig del är också att följa utvecklingen i omvärlden och samt 

bildande och samverkan i nätverk. Inriktningen ska styras av medlemmarnas 

krav.  

Verksamheten finansieras av medlemmarnas årliga medlemsavgift samt 

tillskott från externa finansiärer och genomförande av projekt. Föreningen 

har sitt säte i Bodens kommun. Medlemsavgifterna för år 2018 uppgick till 1 

mkr för Bodens kommun, 500 tkr för Luleå kommun, samt 750 tkr för Reg-

ion Norrbotten. 

I och med att landstinget blev region år 2017, bör organisationens deltagande 

i olika samverkansformer ses över för att tillse att de engagemang regionen 

har, också ligger väl i linje med verksamhetens nuvarande inriktning och 

prioriteringar. 

Verksamheten i Winternet gagnar länet på olika sätt, men regionen ser inte 

att den ska ha en roll som medlem i föreningen. Begäran om utträde ur före-

ningen senast den 30 juni 2018, innebär att regionen inte längre är medlem 

från och med den 1 januari år 2019.  

Bilagor 

Regionstyrelsens protokoll § 131, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till 

Winternet ekonomisk förening 

Utvecklingsdirektör 

 

Protokollsanteckning 

Magnus Häggblad (SD) avbryter tjänstgöringen. 
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§ 52 

Revidering av ersättningsregler för 
stödpersoner  

Dnr 1567-2017 

Regionfullmäktiges beslut 
 Regionfullmäktige beslutar att de föreslagna ändringarna gällande ersätt-1

ningsregler för stödpersoner fastställs. 

 Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. 2

Ärendet 
Patientnämnden fattade den 4 december 2017 beslut om att göra vissa änd-

ringar rörande ersättningen till de stödpersoner som förordnas av nämnden. 

Beslutet fattades med nämndens tillägg om att finansiering ska ske inom 

befintlig budgetram för stödpersonsverksamheten. 

Kostnadsersättningen för stödpersoner, idag 65 kronor per påbörjad vecka 

med insats, ska enligt det förslagna regelverket årligen räknas upp i takt med 

landstingsprisindex, LPI. Detta för att kostnadsersättningen ska hållas jämn 

och inte urholkas över tid. Vidare har patientnämnden funnit det lämpligt att 

ersättning bör utgå för förlorad arbetsinkomst vid deltagande i utbildningsin-

satser anordnade av nämnden samt vid deltagande i samband med domstols-

förhandlingar som rör huvudmannens sak. 

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 133 föreslagit fullmäktige fastställa de 

föreslagna ändringarna gällande ersättningsregler för stödpersoner och att 

ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Bilagor 

Ersättning till stödpersoner 

Regionstyrelsens protokoll § 133, 2018-06-07 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Patientnämnden 

Protokollsanteckning 

Maria Stenberg (S) avbryter tjänstgöringen. 
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§ 53 

Revidering av patientnämndens 
reglemente  

Dnr 718-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
 Regionfullmäktige beslutar att fastställa patientnämndens reviderade 1

reglemente. 

 Regionfullmäktige beslutar att reglementet ska träda ikraft 1 juli 2018. 2

Sammanfattning 
Den lag som huvudsakligen reglerade patientnämndernas arbete upphävdes 

och ersattes samtidigt av lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- 

och sjukvården som trädde i kraft den 1 januari 2018. Ändringarna i lagstift-

ningen innebär att landets vårdgivare, och i förlängingen även patientnämn-

derna, kommer att få ett utökat ansvar för klagomålshanteringen. Lagänd-

ringen har medfört ett behov av att revidera patientnämndens reglemente. 

Patientnämnden 2018-05-14 § 58 och regionstyrelsen 2018-06-07 § 134 har 

föreslagit fullmäktige fastställa reviderat reglemente för patientnämnden och 

att det ska träda i kraft den 1 juli 2018.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde ny lagstiftning ikraft som påverkar landets pati-

entnämnder. Den föregående lagen (1998:1656) om patientnämndsverksam-

het m.m. upphävdes och ersattes av lag (2017:372) om stöd vid klagomål 

mot hälso- och sjukvården. Lagändringen är en del av en större reform av 

klagomålshanteringen inom svensk hälso- och sjukvård som innebär en för-

skjutning av klagomålshanteringen från IVO till landets vårdgivare. 

Den nya lagen innebär bland annat ett förtydligande av patientnämndens 

huvudsakliga uppgift, att hjälpa och stödja patienter och deras närstående 

med att få deras klagomål besvarade av vårdgivarna. Nämnden är tänkt att 

tillsammans med vårdgivaren utgöra första linjen i det omarbetade kla-

gomålssystemet. Vidare ska patientnämnderna bidra till kvalitetsutveckling, 

hög patientsäkerhet och till att vården anpassas efter patienternas behov och 

förutsättningar. Den nya lagstiftningen har medfört ett behov av att revidera 

patientnämndens reglemente. 

Bilagor: 

Reviderat reglemente för patientnämnden 

Patientnämndens protokoll § 58, 2018-05-14 

Regionstyrelsens protokoll § 134, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Patientnämnden 
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§ 54 

Patientnämndens verksamhetsrapport 
2017 

Dnr 740-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att besvara frågeställning-

arna i rapporten samt redovisa hur uppmärksammade brister ska åtgärdas.  

Ärendet 
Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2017 med inkomna ären-

den samt stödpersonsuppdrag. Under året inkom 1003 ärenden vilket är en 

ökning med 23 procent jämfört med föregående år. Antalet ärenden har ökat 

inom alla kategorier förutom ekonomi. Ökningen av antalet ärenden ses 

inom alla divisioner eller motsvarande förutom inom division service samt 

privat vårdverksamhet. 

 Primärvårdens ärenden utgör ungefär en fjärdedel av alla ärenden – 28 

procent (276 ärenden). 

 Synpunkter som rör tillgänglighet, väntetider och vårdgaranti ökar. 

 Ärenden som rör remisser och intyg ökar, främst inom närsjukvården. 

 Antalet stödpersonsuppdrag ökar. 

Patientnämnden har 2018-02-22 § 50 föreslagit fullmäktige ge regionstyrel-

sen i uppdrag att besvara frågeställningarna i rapporten samt redovisa hur 

uppmärksammade brister ska åtgärdas. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Patientnämndens ordförande Lennart Åström (S) föredrar ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer patientnämndens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Bilagor: 

Patientnämnden i Norrbotten Rapport 2017 

Patientnämndens protokoll § 50, 2018-02-22 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionstyrelsen 
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§ 55 

Revisionsberättelse 2017, 
Norrlandstingens regionförbund  

Dnr 1395-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
 Regionfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i Norrlandstingens reg-1

ionförbund ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 Årsredovisningen läggs till handlingarna. 2

Sammanfattning 
Revisorerna för Norrlandstingens regionförbund har granskat den verksam-

het som förbundsdirektionen bedrivit under år 2017. Granskningen visar att 

direktionen i allt väsentligt utövat en tillfredsställande styrning och kontroll 

samt att verksamheten är genomförd i enlighet med förbundsordningen och 

uppdrag i verksamhetsplan. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets års-

redovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas 

ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 137 föreslagit fullmäktige bevilja för-

bundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund ansvarsfrihet för den tid 

revisionen omfattar och att lägga årsredovisningen till handlingarna.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) anmäler jäv under ärendets behandling och ersätts av 

Kati Jääskeläinen (V).   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Ärendet 
Norrlandstingens regionförbund (NRF) är ett samverkansorgan i norra sjuk-

vårdsregionen som tillvaratar och utvecklar gemensamma intressen inom 

hälso- och sjukvård, utbildning och forskning. Regionförbundet har även 

befogenhet att avtala om riks- och regionsjukvård samt verksamhetsansvar 

för Regionalt Cancercentrum (RCC Norr). Medlemmar i NRF är Region 

Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting 

och Region Norrbotten. För revision av förbundet finns fyra revisorer, en 

från respektive landsting/region. Varje landstings-/regionfullmäktige be-

handlar var för sig förbundets årsredovisning och revisionsberättelse samt 

beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas.  

NRF redovisar ett underskott på 33 000 kr för 2017, vilket är mindre än det 

budgeterade underskottet på 300 000 kr. Revisorerna påpekar i granskningen 

att budgeten enligt kommunallagen ska upprättas så att intäkter överstiger 

kostnader om inte synnerliga skäl finns. Direktionen har dock inte lämnat 

sådana skäl för 2017 års budget. Revisorerna rekommenderar direktionen att 

säkerställa att budget och underskott hanteras i enlighet med kommunalla-

gen. 

Revisorernas granskning av förbundets verksamhet år 2017 har inte gett 

anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker därför att regionförbundets 
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årsredovisning 2017 godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen 

beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Bilagor: 

Årsredovisning 2017 för Norrlandstingens regionförbund 

Revisionsberättelse för år 2017 

Grundläggande granskning år 2017 

Granskning av räkenskapsåret 2017 

Regionstyrelsens protokoll § 137, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till 

Norrlandstingens regionförbund 
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§ 56 

Policy för medborgardialog  
Dnr 383-2017 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anta policy för medborgardialog. 

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 
Regionfullmäktige beslutade den 11 april 2018 § 32 att återremittera policy 

för medborgardialog för att tydliggöra hur resultaten från medborgardialoger 

återkopplas till verksamheten. 

Eftersom medborgardialog är de förtroendevaldas verktyg för att få ytterli-

gare underlag till sina beslut så avgör de förtroendevalda vad som fram-

kommit i dialogen som ska påverka regionens verksamheter. Det som efter 

politiska överväganden har bedömts ska påverka återkopplas genom att det 

fattade beslutet delges verksamheten för verkställighet. Policyn har förtydli-

gats i det avseendet under beskrivningen av den övergripande målsättningen 

med medborgardialog.  

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 132 föreslagit fullmäktige anta policy för 

medborgardialog. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Ärendet 
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. 

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. 

Återkopplingen till verksamheten sker genom att resultaten från medborgar-

dialoger utgör ett underlag i de beslut som ingår i regionens styrning och 

verksamhetsutveckling. Den praktiska hanteringen kommer att konkretiseras 

i den handbok som ska utarbetas.  
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Bilagor: 

Policy för medborgardialog 

Regionfullmäktiges protokoll § 32, 2018-04-11  

Regionstyrelsens protokoll § 132, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Avdelningsdirektörer 

Protokollsanteckning 

Sead Maglic (NS) avbryter tjänstgöringen.  
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§ 57 

Motion 7-2017 om akademiska 
hälsocentraler  

Dnr 3902-2017 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Reservationer 

Liberalernas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Det pågår ett aktivt och prioriterat arbete med att utveckla och stärka pri-

märvården i regionen. I det arbetet är utbildnings- och forskningsfrågorna 

centrala. En utredning har under förra året fördjupat frågan om form och 

innehåll vad gäller utbildningshälsocentraler eller likande. Med utredningen 

som grund inrättas nu en kompetensenhet inom primärvården i regionen.  

Sammanfattning 
Anne Kotavuopio Jatko (L) föreslår i en motion att Region Norrbotten ska 

upprätta ”Akademiska vårdcentraler” enligt den modell som i dag finns inom 

Stockholms läns landsting.  

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 138 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad. 

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

tillägg om att verksamheten förläggs i Kalix. 

 

Anders Öberg (S) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla regionstyrel-

sens förslag samt att avslå Jens Sundströms tillägg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Jens Sundstöms förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Ärendet 
Motionären föreslår att regionen ska upprätta akademiska hälsocentraler 

efter den modell som idag finns inom Stockholms läns landsting.  

Under år 2017 har frågan om införande av utbildningshälsocentraler eller 

likande utretts i regionen. I det arbetet har konstaterats att det idag inte finns 

entydiga definitioner om vad som egentligen avses med och särskiljer aka-

demiska hälsocentraler, akademiska sjukvårdsenheter, utbildningshälsocen-

traler och så vidare vad gäller benämning, innehåll och syfte. Utredningen 

har inriktats på att finna lösningar anpassade för primärvården i Norrbotten.  

Med utredningen som grund inrättas nu en kompetensenhet inom primärvår-

den. Kompetensenheten ska bedrivas som en egen enhet med placering på en 

av länets hälsocentraler. Uppdraget för kompetensenheten blir att göra basala 

bedömningar vid osäkerhet kring kompetensnivån hos legitimerade läkare 

som söker ST (specialisttjänstgöring) i allmänmedicin samt kompetensvärde-
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ring av svenska läkare som utbildat sig i annat EU-land och söker en ST i 

Norrbotten.  

Vidare ska kompetensenheten kunna medverka till att genomföra utbild-

ning/handledning av ST-läkare där det finns ett behov av extra insatser, samt 

allmänt fungera som en stödjande funktion för verksamhetschefer, studierek-

torer, handledare och ST-läkare i utveckling av handledning samt kompe-

tensvärdering.  

Andra uppdrag för kompetensenheten blir att knyta kontakt med utländska 

universitet med många svenska läkarstudenter för att främja rekrytering av 

utlandsutbildade. Att utveckla samarbetet med regionens lektorer för att 

stimulera till forskning inom allmänmedicin. Kompetensenheten får också en 

viktig roll i att utveckla interprofessionellt lärande i primärvården.  

Forskning inom primärvården 
Hälsocentralerna i Boden/Luleåområdet är idag, tack vare den permanenta 

läkarutbildning som finns vid Sunderby sjukhus, klassificerade som akade-

miska sjukvårdsenheter kopplade till medicinska fakulteten vid Umeå uni-

versitet. Det ger redan idag möjligheter för personal inom primärvården att 

ägna sig åt klinisk och patientnära forskning. Denna möjlighet understöds 

även av interna, sökbara forskarstöd inom Region Norrbotten. Dessa stöd är 

också öppna att söka oavsett var i länet man är verksam. 

Bilagor: 

Motion 7-2017 om akademiska hälsocentraler 

Regionstyrelsens protokoll § 138, 2018-06-07 
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§ 58 

Motion om visselblåsartjänst  
Dnr 414-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas och liberalernas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbotten ställer sig frågande till om Sverigedemokraterna i sin 

motion snarare eftersträvar en utredning av möjligheten till en visselblåsar-

funktion än en visselblåsartjänst. En tjänst uppfattas som att en individ skulle 

vara anställd av regionen och hantera dessa frågor vilket inte är görligt av 

flera anledningar, bl.a. sårbarhet och jävsaspekten. En funktion skulle inne-

bära att regionen inför en särskild kanal och rutin för att hantera de anmäl-

ningar som kan komma in, utan att vara knuten till en enskild medarbetare.  

Region Norrbotten anser att en visselblåsarfunktion kan införas av flera an-

ledningar, för att minska risken för oegentligheter som exempelvis korrupt-

ion, för att missförhållanden ska komma fram och kunna åtgärdas, för att öka 

förtroendet både internt och externt, samtidigt som den som larmar ska 

kunna känna sig trygg och ha full anonymitet. 

Region Norrbotten bedömer att för att få till en framgångsrik implemente-

ring av en visselblåsarfunktion är det viktigt att en visselblåsarfunktion inte 

uppfattas som ett angiverisystem, utan något som ska stärka regionens etik 

och värderingar. Därför är det av vikt att utreda en visselblåsarfunktion i 

samband med ett arbete som är kopplat till rollen som offentligt anställd, 

rapporteringsinstruktioner och en incidenthanteringsplan.  

Region Norrbotten ser mot denna bakgrund positivt på att utreda möjligheten 

att införa en visselblåsarfunktion.  

Sammanfattning 
Susanne Ström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten bör utreda 

möjligheten till en visselblåsartjänst och anger i motionen att den nya lagen 

angående visselblåsartjänster innebär att regionanställda eller medarbetare 

anonymt kan anmäla korruption, trakasserier eller andra oegentligheter via 

denna tjänst.  

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 139 föreslagit fullmäktige besluta att anse 

motionen besvarad. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Susanne Ström (SD) och Jens Sundström (L) föreslår bifalla motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Susanne Ströms förslag och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. 

Ärendet 
Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 

larm om allvarliga missförhållanden, ger ett särskild skydd mot repressalier 

för någon, arbetstagare eller inhyrd, som slår larm om allvarliga missförhål-
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landen hos en arbetsgivare eller i dennes verksamhet. Lagen reglerar däre-

mot inte en rätt för arbetstagare att slå larm.  

Även inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens 

verksamhet omfattas av repressalieskyddet. Det ska vara fråga om ett larm 

om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med detta avses 

brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. 

Arbetstagare som utsätts för repressalier av sin arbetsgivare i strid med lagen 

har rätt till både ekonomiskt och allmänt skadestånd.   

Lagen har trätt ikraft den 1 januari 2017.  

Bilagor: 

Motion 414-2018 om visselblåsartjänst 

Regionstyrelsens protokoll § 139, 2018-06-07 
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§ 59  

Årsredovisning och revisionsberättelse 
2017 – samordningsförbundet Activus 

Dnr 1409-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2017 för samordnings-

förbundet Activus och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 är upprät-

tad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför 

de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 143 föreslagit fullmäktige godkänna års-

redovisning 2017 för samordningsförbundet Activus och att lägga revisions-

berättelsen till handlingarna. 

Ärendet  
Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning av rehabilite-

ringsinsatser inom Piteå kommun. Samverkande parter är Piteå kommun, 

Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksam-

heten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av Piteå 

kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. En utvärdering av 

förbundets verksamhet genomfördes i mars. Resultatet visade på behov av 

förändringar varför aktiviteterna på Grans Naturbruksgymnasium avvecklats. 

Under året har arbetet fokuserat på att inrätta en ny struktur för insatser rik-

tade till målgruppen, personer i åldern 18-65 år som är i behov av samord-

nade rehabiliteringsinsatser. En ny förbundschef är anställd på 50 procent. 

Det ekonomiska resultatet visar på ett relativt stort överskott vilket förklaras 

av att inga nya verksamheter har kunnat starta under året. Styrelsen planerar 

att det ackumulerade överskottet ska användas med lika delar under 2018 

och 2019.  

Av revisionsberättelsen framkommer att sammantaget har styrelsen bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Räkenskap-

erna är i allt väsentligt rättvisande och årsredovisningen har upprättats enligt 

tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisnings-

sed. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är fören-

ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.   

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv och deltar inte i 

ärendets behandling.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Bilagor: 

Årsredovisning för år 2017 – samordningsförbundet Activus 

Revisionsberättelse för år 2017 – samordningsförbundet Activus 
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Regionstyrelsens protokoll § 143, 2018-06-07  

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 
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§ 60 

Årsredovisning och revisionsberättelse 
2017 – samordningsförbundet 

Consensus 
Dnr 1413-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2017 för samordnings-

förbundet Consensus och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 är upprät-

tad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför 

de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 144 föreslagit fullmäktige godkänna års-

redovisning 2017 för samordningsförbundet Consensus och att lägga revis-

ionsberättelsen till handlingarna. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Consensus bedriver finansiell samordning av rehabi-

literingsinsatser inom Älvsbyns kommun. Samverkande parter är Älvsbyns 

kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av 

Älvsbyns kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbun-

dets uppgift är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen 

blir självförsörjande. Målgruppen är personer i åldern 16-65 år med kom-

plexa behov som kräver samverkan mellan myndigheter. Unga personer är 

prioriterade.   

Av revisionsberättelsen framkommer att resultatet enligt årsredovisningen är 

till övervägande del förenligt med god ekonomisk hushållning och upprät-

tade enligt god redovisningssed. Efter genomförd granskning lämnas inga 

särskilda rekommendationer.   

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv och deltar inte i 

ärendets behandling.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Bilagor: 

Årsredovisning för 2017 – samordningsförbundet Consensus 

Revisionsberättelse för 2017 – samordningsförbundet Consensus 

Regionstyrelsens protokoll § 144, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 
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§ 61 

Årsredovisning och revisionsberättelse 
2017 – samordningsförbundet Pyramis  

Dnr 1757-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2017 för samordnings-

förbundet Pyramis och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 är upprät-

tad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför 

de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 145 föreslagit fullmäktige godkänna års-

redovisning 2017 för samordningsförbundet Pyramis och att lägga revisions-

berättelsen till handlingarna. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Pyramis bedriver finansiell samordning av rehabilite-

ringsinsatser inom Luleå kommun. Samverkande parter är Luleå kommun, 

Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksam-

heten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av Luleå 

kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. Förbundets uppgift 

är att erbjuda stöd och rehabilitering som möjliggör att individen blir själv-

försörjande. Samordnade insatser leder även till effektiv resursanvändning. 

Målgrupperna är ungdomar i åldern 16-29 år samt personer i åldern 30-64 år 

med stort behov av samordnad rehabilitering.  

Av revisionsberättelsen framkommer att Pyramis har bedrivit verksamhet på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Räkenskaperna är i allt väsent-

ligt rättvisande och årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämp-

liga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Resultatet i årsredovisningen är förenligt med fastställda mål för ekonomi. 

Tillräckliga underlag saknas för att bedöma verksamhetens måluppfyllelse.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) anmäler jäv och deltar inte i 

ärendets behandling.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Bilagor: 

Årsredovisning för år 2017 – samordningsförbundet Pyramis 

Revisionsberättelse för år 2017 – samordningsförbundet Pyramis 

Regionstyrelsens protokoll § 145, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 
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§ 62 

Antagande av nytt aktieägaravtal för 
Arctic Business Incubator AB  

Dnr 1937-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anta aktieägaravtal för Arctic Business In-

cubator AB.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Arctic Business Incubator AB utgör en viktig del i länets innovationssystem. 

Den nya ägarbilden bidrar stärka inkubatorn. 

Ärende 
Region Norrbotten är en av delägarna i Arctic Business Incubator (ABI) som 

utgör en viktig de i länets innovationssystem. Det skapar förutsättningar för 

olika idéer och i förlängning arbetstillfällen. ABI, som verkar i hela länet, 

utgör en viktig del i detta arbete. 

I och med att Längmanska företagarfonden har avyttrat sin aktieandel till 

LTU Holding ändras ägarbilden. Det innebär att ett nytt aktieägaravtal är 

framtaget och behöver godkännas av regionfullmäktige. I övrigt förefaller 

inga förändringar för Region Norrbottens räkning i avtalet. 

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 146 föreslagit fullmäktige anta aktieägar-

avtal för Arctic Business Incubator AB. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Bilagor:  

Förslag till nytt aktieägaravtal ABI 

Regionstyrelsens protokoll § 146, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 63 

Antagande av nytt aktieägaravtal för 
Investeringar i Norrbotten AB  

Dnr 1938-2018 

Regionstyrelsens förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anta aktieägaravtal för Investe-

ringar i Norrbotten AB. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionen behöver ha kontakt med internationellt kapital för att ha förmågan 

att vara konkurrenskraftig över tid. Investeringar i Norrbotten AB har skapat 

sig förutsättningar att arbeta proaktivt med att attrahera investeringar genom 

att bygga upp en stark relation med Sveriges säljkanal, Business Sweden. I 

nästa fas som nu inleds ska också dessa kanaler fyllas med potentiella inve-

steringar från Norrbotten, vilket kräver ett ökat fokus på relationen mellan 

regional och lokal nivå.  

Sammanfattning 
Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då 

det tidigare löpt ut 31 december 2017. Bolagets verksamhet har utvärderats 

och för att stärka investeringsarbetet på lokal nivån har kommunernas ägar-

tillskott minskat och ett arbete pågår med att få med länets samtliga kommu-

ner som delägare. 

Regionstyrelsen har 2018-06-07 § 147 föreslagit fullmäktige anta aktieägar-

avtal för Investeringar i Norrbotten AB. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Ärendet 
Det gällande aktieägaravtalet mellan ägarna i Investeringar i Norrbotten AB 

har löpt ut. En utvärdering av bolagets verksamhet är genomförd och sam-

manfattningsvis visar den på att bolaget har arbetat väl med att bygga ihop 

Norrbottens etablerings- och investeringsarbete med Sveriges och därigenom 

skapat ett förtroende för Norrbottens kompetens och kapacitet. Bolaget har 

däremot inte mött den förväntan som fanns på lokal närvaro. 

En stor del av bolagsdagen under hösten 2017 ägnades åt denna utvärdering 

och ägarnas syn på bolagets utveckling. Därutöver har diskussioner mellan 

Region Norrbotten och enskilda ägare genomförts. I samband med upprät-

tande av nytt aktieägaravtal har tjänstepersoner från Region Norrbotten del-

tagit i diskussioner med näringslivschefer eller motsvarande i kommunerna 

vid ett flertal tillfällen. Den sammantagna slutsatsen är att bolaget har foku-

serat på att bygga upp en stark relation med Business Sweden och Team 

Sweden Invest, något som är viktigt för länets långsiktiga förmåga att attra-

hera investeringar. Norrbottens investeringsarbete behöver stärkas på lokal 

nivå. Därför föreslås det nya aktieägaravtalet en reducering av kommunernas 

totala insats i form av ägartillskott, så att kommunernas möjligheter att ar-

beta med sina egna investeringsprocesser stärks. Då den monitära insatsen i 
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bolaget sänks för kommunerna jämfört med tidigare ökar också risken att 

kommunernas kravställande på bolaget minskar. Skulle detta ske skulle 

också det regionala och därigenom det nationella investeringsarbetet minska 

i värde, eftersom ingen investering sker regionalt eller nationellt utan på en 

plats någonstans. Alternativet, att kvarstå med tidigare finansieringsgrad ska 

ställas mot resultatet av utvärderingen och de diskussioner som Regionen 

fört med den kommunala nivån. Det finns en överhängande risk att flertalet 

kommunala ägare skulle vilja avveckla sitt engagemang och då skulle inve-

steringskedjan skadas genom att transperensen och förtroendet mellan aktö-

rerna minska. En sådan utveckling skulle innebära en återgång till innan 

bolaget bildades. Just transperens och förtroende är centralt i arbetet med 

investeringar, då kunden ofta vill agera konfidentiellt vid initiala kontakter. 

En sådan kundkontakt behöver därför mot tredjepart skyddas. Genom ge-

mensamt ägd säljkanal underlättas lärande och kommunikation under arbe-

tets gång.  

Av ovanstående skäl bedöms risken med nuvarande avtalsförslag vara en-

klare att hantera, samtidigt som bolaget och Region Norrbotten fortsatt be-

höver upprätthålla en tät dialog med den kommunala nivån om utvecklingen 

av investeringsarbetet i länet. 

En annan skillnad mellan dagens förslag och det föregående avtalet är att 

dagens förespråkar finansiering baserat på invånarantal. Detta ligger i linje 

med Norrbottens kommuners önskemål och skapar också en mer solidarisk 

finansiering mellan kommunerna. Det är också därför förslaget är 1,60 kro-

nor, vilket skulle innebära en oförandrad nivå för Luleå kommun mot da-

gens.  

Investeringar i Norrbotten utgör en central del i regionens arbete med inno-

vationssystemets utveckling, eftersom en strävan av att vara världsledande 

inom ett flertal stärka områden kräver också tillgång till kapital och samar-

beten. Med liggande aktieägaravtal kompletteras förutsättningarna att arbeta 

med utvecklingen av regionens näringsliv genom att stärka investeringsked-

jans relation mellan lokal och regional nivå. 

I avtalet, första paragraf andra stycket, redogörs för ägarfördelningen. I för-

slaget finns alla kommuner med som ägare, detta är preliminärt då fram till 

kommunerna fattat sitt beslut. Därför kan Region Norrbottens procentuella 

andel av ägande förändras från som lägst 74,4 procent och som högst 84,8 

procent. 

Bilagor: 

Aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB 

Regionstyrelsens protokoll § 147, 2018-06-07 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 64 

Ny finanspolicy 
Dnr 1299-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
1. Regionfullmäktige beslutar anta förslag till ny finanspolicy. 

2. Regionfullmäktige beslutar att öka avsättningen till kapitalförvaltning 

med ca 472 mnkr genom att överföra befintlig korträntefond från likvidi-

tetsförvaltning till kapitalförvaltning.  

Yttrande till beslutsförslaget 
En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligt ökade 

pensionsutbetalningar framöver. För att uppnå fullmäktiges strategiska mål -

en ekonomi som inte belastar kommande generationer – måste målet med 

kapitalförvaltningen förtydligas. Målet måste vara att pensionsmedlen på sikt 

ska täcka hela pensionsskulden. Idag utgör de 44 procent. Därför behöver 

regionen under de närmaste åren göra ytterligare avsättningar till pensions-

medel men också ändra strategi för förvaltning av pensionsmedlen för att 

klara de kraftigt ökade pensionsutbetalningarna framöver. Avkastningen på 

pensionsmedlen hjälper dessutom till att finansiera de ökade pensionskost-

naderna så att behovet av skattehöjningar inte uppstår framöver. 

Sammanfattning 
Finanspolicyn är regionens och koncernens regelverk för medelsförvaltning-

en. Policyn ska även vara en vägledning i det dagliga arbetet för de som 

arbetar med finansförvaltningen.  

En långsiktig pensionsprognos visar att regionens pensionskostnader ökar 

väsentligt mer än skatteintäkterna och prognosen visar också kraftigt ökade 

pensionsutbetalningar som påverkar likviditeten. Mot bakgrund av det har en 

översyn gjorts av regionens strategi för att uppnå erforderligt pensionskap-

ital, lämplig förvaltningsstrategi har tagits fram samt förslag till ny finanspo-

licy har utarbetats. Dessutom föreslås nytt upplägg för kapitalförvaltning. 

Den nya finanspolicyn innehåller ändringar framför allt gällande förtydli-

gande av det övergripande målet med kapitalförvaltningen, strategi och risk-

hantering för kapitalförvaltningen samt förtydliganden gällande etiska hän-

synstaganden t ex avseende fossila bränslen. Definitionen för likviditetsre-

serv är förändrad så att den även inkluderar räntebärande placeringar och 

räntefonder med god likviditet inom ramen för den långsiktiga kapitalför-

valtningen.  

Regionstyrelsen har 2018-05-02 § 80 föreslagit fullmäktige anta förslag till 

ny finanspolicy samt att öka avsättningen till kapitalförvaltning med ca 472 

mnkr genom att överföra befintlig korträntefond från likviditetsförvaltning 

till kapitalförvaltning. 
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Ärendets behandling under sammanträdet 
Mattias Karlsson (M), Nils-Olov Lindfors (C), Christina Snell-Lumio (V) 

och Anders Öberg (S) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Förslag till ny finanspolicy har utarbetats.  

Det övergripande målet med kapitalförvaltningen är att kunna möta region-

ens och koncernens framtida finansiella åtaganden. Regionen har sedan 1997 

gjort avsättningar för framtida finansiella åtaganden, i första hand för pens-

ionsändamål. Marknadsvärdet på pensionsfonden uppgick per 171231 till 

3206 mnkr. Avkastningen de senaste fem åren har i genomsnitt varit 4,2 

procent per år. Region Norrbottens pensionsförpliktelser uppgick per 171231 

till 7111 mnkr, varav 2757 mnkr som skuld i balansräkningen och 4354 

mnkr som ansvarsförbindelse. Pensionsmedlen täcker således endast ca 45 

procent av pensionsförpliktelserna. 

En långsiktig pensionsprognos visar att regionens pensionskostnader kom-

mer att öka väsentligt mer än skatteintäkterna. Pensionsförpliktelserna med-

för även kraftigt ökade pensionsutbetalningar som påverkar likviditeten 

framöver. För att klara de framtida pensionsutbetalningarna behöver pens-

ionsmedlen öka, både genom nya avsättningar men även genom fortsatt hög 

avkastning. Det låga ränteläget på marknaden medför att ränteplaceringar 

inte längre kommer att ge den höga avkastning som de historiskt har gjort. 

Efter en lång period av fallande räntor har räntorna stabiliserats på låga ni-

våer och det låga ränteläget prognostiseras bestå under lång tid framöver. 

För att kunna nå hög avkastning framöver behöver den nuvarande förvalt-

ningsstrategin förändras så att en högre andel av pensionsmedlen kan place-

ras i andra tillgångar än ränteplaceringar samtidigt som risken för stora vär-

defall måste begränsas.  

Regionen har anlitat Söderberg & Partners, ett finansiellt rådgivningsföretag, 

för att göra en översyn av hur regionen bäst ska uppnå erforderligt pensions-

kapital, föreslå lämplig förvaltningsstrategi och lämpligt förvaltningsupplägg 

samt föreslå nödvändiga förändringar i nuvarande finanspolicy. 

Sammanfattningsvis rekommenderar Söderberg & Partners följande: 

 Målet med kapitalförvaltningen bör vara att på sikt täcka hela pensions-

skulden. Avkastningen kan användas för att möta ökade pensionskostna-

der. 

 Avsätta ca 500 mnkr av dagens likviditetsreserv till kapitalförvaltningen. 

Ändra definitionen av likviditetsreserv till att även omfatta räntebärande 

placeringar och räntefonder med god likviditet inom ramen för den lång-

siktiga kapitalförvaltningen. 
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 Öka andelen placeringar i aktiefonder och införa riskbegränsning genom 

att välja en dynamisk allokeringsstrategi med 85 procents skyddsnivå. 

Riskstyrning med genomtänkt modell som inte bygger på kortsiktiga eller 

subjektiva marknadsbedömningar. 

 Målet bör vara en real avkastning med i genomsnitt 3 procent årligen. 

 Göra ytterligare avsättningar de närmaste 4-5 åren med totalt ca 800 mnkr 

 Förtydligande i policyn vad gäller etisk hänsyn i kapitalförvaltning. 

I linje med regionens strategiska plan har detta kopplats till regionens en-

gagemang för Agenda 2030 och de globala målen. Det är lämpligt att på-

börja omställningen till fossilfria placeringar i kapitalförvaltningen. Som 

ett första steg föreslås att placeringar inte medges i bolag som har utvin-

ning av fossila bränslen som huvudsaklig verksamhet. Det är i linje med 

hur föreningen FossilFree angriper problemet. Utbudet av placeringsal-

ternativ med inriktning mot att exkludera eller minska användningen av 

fossila bränslen eller verka för en omställning till förnyelsebara energi-

källor är idag mycket litet. Det innebär att det är svårt att ha en helt fossil-

fri kapitalförvaltning. Ambitionen bör därför vara att placera så hållbart 

som möjligt utifrån dagens förutsättningar. Restriktionerna avseende fos-

sila bränslen bör succesivt skärpas i kommande revideringar av finanspo-

licyn i takt med att utbudet av placeringsalternativ växer. 

 Som förvaltningsupplägg rekommenderas rådgivande helhetsuppdrag 

med en aktör. Rådgivaren bevakar risken i portföljen i relation till 

skyddsnivån och rekommenderar förändring av allokering och placering i 

enskilda tillgångar, och utför dem efter regionens godkännande. Place-

ringar görs i fonder som rådgivaren har tillgång till (ej rådgivarens egna 

fonder) alternativt att rådgivaren hjälper kunden att handla andra fonder. 

Med grund i översynen och redovisade rekommendationer har en ny finans-

policy utarbetats. Det etiska hänsynstagandet i kapitalförvaltningen har sär-

skilt belysts och omformulerats för att successivt och på sikt bidra till en mer 

hållbar utveckling i enlighet med målen i Agenda 2030. 

Som förvaltningsupplägg föreslås ett rådgivande helhetsuppdrag med Söder-

berg & Partners som leverantör. Söderberg & Partneras är en kompetent 

partner och regionen får tillgång till ett stort antal fonder via dem. Köp av 

tjänster som utgör finansiell rådgivning i samband med förvärv av fondande-

lar är inte upphandlingspliktigt enligt Lagen om offentlig upphandling 

(LOU). 

Bilagor: 

Finanspolicy 

Söderberg & Partners- Sammanfattning strategianalys 

Regionstyrelsens protokoll § 80, 2018-05-02 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör  
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§ 65 

Val 
Dnr 164-2017 

 

Valutskottets förslag 
Valet avser Tjänstgörings- 

period 
Förslag 

Ersättare i Norrbottensteaterns styrelse 
Efter Hans Strandberg (C) 

2018-06-19 - 
2018-12-31 

Ersättare 

Eric Lundvall (C) 

Vänortsvägen 84 

977 55 Luleå 

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Luleå 
Efter Josefin Gardeblad (NS) 

2018-06-19 – 
2019-12-31 

Nämndeman 

Rauno Siren (S) 

Hjalmar Lundbohmvägen 3 

981 36 Kiruna 

Beslut 
Enligt valutskottets förslag. 
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§ 66 

Interpellations- och frågesvar 
 Anders Öberg (S) svarar på interpellation 4-2018 om prostatacancer, dnr 

2556-2018 (Anders Bohm, NS) 

 Anders Öberg (S) svarar på interpellation 5-2018 om hyra för vamvatten-

bassängträning, dnr 2557-2018 (Anders Bohm, NS) 

 Glenn Berggård (V) svarar på interpellation 6-2018 om MR-kameror till 

Kalix och Kiruna, dnr 2558-2018 (Anders Bohm, NS) 
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§ 67 

Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 15:40. 
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Interpellation 4-2018 om prostatacancer (Anders 
Bohm, NS) 

Dnr 2556-2018 

Till Anders Öberg (S): 

Region Norrbotten har hälsokontroller för 40-, 50- och 60-åringar. Eftersom 

risken för prostatacancer och med en begynnande prostataförstoring, så kan 

det även finnas anledning till att hälsokontrollerna även omfattar 70-åringar. 

Med en tidig upptäckt av ett förhöjt PSA-ärende, så kan patienten med anhö-

riga slippa ett onödigt lidande och Region Norrbotten skulle kunna hålla nere 

på vårdkostnader. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga regionrådet Anders Öberg (S) 

angående prostatacancer: 

 Kan hälsokontrollerna utökas att även gälla 70-åringar? 1

 Kan man aktivt erbjuda PSA-prov vid hälsokontrollerna, redan från 50-2

årsåldern och uppåt med stigande ålder? 

 Informeras vid hälsosamtalen med de patienter, vars fäder har prosta-3

tacancer, om att det kan finnas en förhöjd risk för sjukdomen? 

 Kan patienter med ett förhöjt PSA-värde erbjudas att en fortsatt utredning 4

initieras? 

Svar från Anders Öberg (S): 

 Avsikten med hälsosamtalen är att stärka det hälsofrämjande och sjuk-1

domsförebyggande arbetet genom att erbjuda alla 30-40-50-60 åringar ett 

hälsosamtal. Det finns alltid möjlighet att ställa egna frågor även om fo-

kus är på levnadsvanor och levnadsförhållanden samt att minska insjuk-

nandet i hjärt- och kärlsjukdom. Regionen prioriterar nu att skapa bättre 

följsamhet till erbjudandet om hälsosamtal samtidigt som det kan finnas 

anledning att se över om vi riktar oss mot rätt åldersgrupper.  

 Regionala cancercentrum i samverkan har tagit fram vårdprogram för 2

prostatacancer. Rekommendationen är att inte screena med PSA-prov för 

män 50-70 år även om det minskar dödligheten i prostatacancer. Anled-

ningen är att det innebär en risk för överdiagnosticering som kan medföra 

oönskade bieffekter för patienten samtidigt som provtagningen förbrukar 

stora resurser. Regionen följer rekommendationer i nationella riktlinjer 

och vårdprogram. 

Liberalerna har i en motion yrkat på att regionen utreder möjligheten till 

att erbjuda screening av prostatacancer för personer över 60 år. Frågan ut-

reds och en samlad bedömning lämnas till hösten. 

 Nej, eftersom hälsosamtalen har en annan inriktning. För övriga frågor 3

som kommer upp under hälsosamtal, och som kräver läkarkontakt, er-

bjuds tid för läkarbesök.  

 Ja, alla män med förhöjt PSA-värde erbjuds fortsatt utredning. 4
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Interpellation 5-2018 om borttagande av hyra för 
varmvattenbassängträning (Anders Bohm, NS) 

Dnr 2557-2018 

Till Anders Öberg (S): Med hänvisning till att avgiften för varmvattenbas-

sängträningen är på 500 kr per timme, har medlemmarna inte råd att betala 

den summan och det betyder att HSO:s föreningar också förlorar medlem-

mar. Detta leder till att det finns föreningar som överväger att lägga ner sin 

verksamhet.  

Varmvattenbassängträningen betyder mycket för bl.a. reumatiker, som är i 

behov av träning två gånger per vecka året runt i det varma vattnet som mju-

kar upp deras leder och är en mycket bra rehabilitering även för övriga ska-

dor och personer som ska operera sin höft eller har gjort en höftledsoperat-

ion. 

Föreningarna har egna utbildade ledare för bassängträning, där de även är 

utbildade i hjärt- och lungräddning. Av en timmes debiterad kostnad på 500 

kr kan föreningarna nyttja 45 minuter till bassängträning och 15 minuter till 

att städa upp efter sig och täcka bassängen.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till regionrådet 

Anders Öberg (S) om avgiften för bassängträningen i hela Norrbotten: 

 Har regionstyrelsen behandlat frågan angående avgiften på 500 kronor 1

per timme för bassängträning? 

 Kommer avtal som skrevs 2017-11-20 mellan Region Norrbotten och 2

hjärt- och lungsjukas förening att omförhandlas avseende avgiften på 500 

kronor? 

 HSO i Gällivare har sänt in en skrivelse till regionstyrelsen 2017-05-23, 3

som är undertecknad av Ulla-Britt Jonsson ordförande HSO, Bengt 

Strand ordförande HKL, Greta Fagerlönn ordförande Stroke och Åsa 

Drugge ordförande i Reumatikerföreningen. Vad har hänt med denna 

skrivelse som ovanstående föreningar har sänt till regionstyrelsen, vad 

har de fått för svar angående avgiften för bassängträning? 

 Frågan om avgifterna för bassängträningen har även lyfts av föreningar 4

runt om i Norrbotten och av Länspensionärsrådet och lördagen den 24/3 

2018 av Reumatikerdistriktet i Norrbotten, har dessa föreningar fått något 

svar angående avgiften för bassängen? 

Svar från Anders Öberg Frågan behandlades vid regionstyrelsens samman-

träde 2017-02-01 samt vid regionfullmäktige 2017-02-15. Beslutet om bas-

sängavgiften 500 kronor per timme var enhälligt. 

 Något avtal mellan Region Norrbotten och Hjärt- och lungsjukas förening 5

finns inte diariefört i Region Norrbotten. 

 Brevet från HSO Gällivare är besvarat av Maria Stenberg 2017-07-26. 6

 En överenskommelse med Funktionsrätt Norrbotten avseende medel för 7

träning i varmvattenbassäng gjordes den 8 juni 2018. Överenskommelsen 

innebär att Region Norrbotten har lämnat ett utökat bidrag på 200 000 

kronor för att möjliggöra träning i varmvattenbassäng under hösten 2018. 

Skrivelser från föreningar i länet rörande träning i varmvattenbassäng har 

besvarats fortlöpande av Region Norrbotten. Skrivelse från HSO Kalix 

2018-05-14 är inte besvarad än då dialog med Funktionsrätt Norrbotten 

har pågått inför den överenskommelse som träffades 8 juni. 
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Interpellation 6-2018 om MR-kameror till Kalix och 
Kiruna (Anders Bohm, NS) 

Dnr 2558-2018 

Till Anders Öberg (S):  

Med hänvisning till de långa avstånden i Norrbotten för att inte behöva 

skicka patienter långa sträckor (och ambulansbehovet) vill jag med denna 

interpellation om MR-kameror till Kalix och Kiruna sjukhus minska vänteti-

derna till MR-undersökning i hela länet. Med anledning av ovanstående vill 

jag fråga regionråd Anders Öberg (S) följande: 

 Vad är anledningen till att Kalix och Kiruna inte har MR, trots att rönt-1

genpersonalen kämpar/kämpat för att patientsäkerheten inte ska riskerar? 

 Med hjälp av ny tekniken som omfattar undersökning med magnetrönt-2

gen av hjärna, går det att snabbare att ställa diagnos om en person lider av 

psykisk sjukdom. Kommer Norrbotten att införa den nya metod, om den 

blir godkänd? 

 De patienter som drabbas av inflammation i blodkärl (vaskulit) och de 3

som har en hjärninflammation i hjärnvävnaden (encefalit). Kan dessa 

sjukdomstillstånd ses på en datortomografiundersökning? 

 Patienter som fått stroke och som får Trombolysbehandling (propplö-4

sande behandling) kan få komplikationen blodpropp i lungan (lungem-

boli). Kan den komplikationen upptäckas utan en exaktare MR-

undersökning utan stråldoser för patienten? 

Svar av Glen Berggård, regionråd 

Nedan följer svar på ovanstående frågor. Ett mer utförligt material tas fram i 

den utredning som pågår med att ta fram underlag för svar på en motion som 

inlämnats i samma fråga, Motion 3-2018. 

1. Magnetresonanskamera finns på Sunderby sjukhus, Piteå sjukhus och 

Gällivare sjukhus. Placeringen av magnetkameror bygger på var det 

finns de största behoven. I Kalix och Kiruna är patientunderlaget för litet 

för att motivera anskaffningen av en dyr MR-kamera som inte utnyttjas 

full tid (underhållskostnader, tekniker). Det krävs även en specifik kom-

petens för att genomföra undersökningarna med lång upplärningstid. Det 

tar cirka en mån att lära sig att genomföra enkla undersökningar och upp 

till två år innan man kan arbeta självständigt. Bild och funktionsmedicin 

har arbetat framgångsrikt med att fylla de tider som finns i länet för MR-

undersökningar. Regionen följer kontinuerligt upp behoven kontra till-

gången på tider så att ingen patient ska få vänta på sin undersökning. 

2. För närvarande ställs inte diagnos av psykisk sjukdom med MR-

undersökning. När det finns evidens för den undersökningsmetoden får 

regionen ta ställning till om den ska införas. 

3. Vaskulit är en ovanlig diagnos och den kan ses med datortomografi-

undersökning (DT). Med MR-undersökning ses den något bättre, men 

utförs inte urakut. Encephalit ses bäst med MR, men är även den en 

ovanligt förekommande diagnos. 

4. Propp i lungan (lungemboli) utreds inte med MR, där utförs DT-angio. 

MR-undersökning är inte bra till detta.  

 


