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§ 1 

Sammanträdet öppnas 
Regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) förklarar 

sammanträdet öppnat kl. 10:00. Sammanträdet hålls i Regionhuset, Luleå.  
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§ 2 

Anmälan om inkallade ersättare  
 

Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare 

(SJVP) Sören Sidér Staffan Eriksson 

 Lena Hedman Ann-Sofie Henriksson 

 Nicklas Johansson Maire Nyström 

   

(S) Ia Uvberg Birgitta Siljelöf 

 Farida Jamshidi Anders Burman 

 Patrik Åman Eivor Olofsson 

   

(SD) Robert Håkansson  Lage Hortlund 
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§ 3 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet: 

 

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Doris Messner  

Johnny Åström  

Dan Ankarholm  

Anders Sundström  

Margareta Henricsson  

Ann-Christin Åström  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Erika Sjöö  

Bo Ek  

Jörgen Afvander  

Anders Rönnqvist  

Anna Scott  

Terese Falk Carolin  

Stig Nordqvist  

Martin Åström  

Tomas Vedestig  

Margareta Dahlén  

Sead Maglic  

Staffan Eriksson Sören Sidér 

Ann-Sofie Henriksson Lena Hedman 

Anne Stridsman  

William Torikka  

Christer Bergdahl  

Maire Nyström Nicklas Johansson 

Monika Karlsson  

 

 

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Anders Öberg  

Elisabeth Lindberg  

Johannes Sundelin  

Helena Öhlund  

Lennart Åström  

Camilla Mattila  

Bengt Westman  
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Socialdemokraterna forts. (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Birgitta Siljelöf Ia Uvberg 

Daniel Persson  

Anita Gustavsson  

Maria Sjöberg Jan Sydberg 

Anders Burman Farida Jamshidi 

Sven Holmqvist  

Carina Strömbäck  

Lennart Thörnlund  

Gerd Siverhall  

Lennart Holm  

Emmi-Lie Spegel Ann-Sofie Isaksson 

Eivor Olofsson Patrik Åman 

Maivor Johansson  

Nils Harnesk  

Anna-Carin Aaro  

Thor Viklund  

 

 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Linda Frohm  

Anders Josefsson  

Monika Hedström  

Henrik Wiström  

Roland Nordin  

Birgit Meier Thunborg  

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Kristina Nilsson  

Elisabeth Bramfeldt  

Maria Holmquist-Ek  

Christina Snell-Lumio  

Linda Jonsson  
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Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Lage Hortlund Robert Håkansson 

Paula Palmqvist  

Marianne Sandström  

Per Göransson  

Susanne Ström  

 

 

  

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Nils-Olov Lindfors  

Sarah Karlsson  

Kurt-Åke Andersson  

Majvor Sjölund  
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§ 4 

Val av två protokolljusterare 
Ledamöterna Monika Hedström (M) och Kristina Nilsson (V) utses till att 

jämte ordföranden justera protokollet. 

 

Justeringen äger rum den 21 februari 2019 kl. 14:00 i Regionhuset. 
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§ 5 

Information från presidiet 
Ordföranden informerar om dagordningen mm. 

 

Motioner under behandling 

 Motion 1-2019 om laddning av elfordon (Per Göransson, SD)  
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§ 6 

Anmälan om interpellationer och frågor   

Regionfullmäktiges beslut  
Regionfullmäktige beslutar att anmälda interpellationer och frågor får ställas.  

Ärendet 
Följande interpellationer och frågor har inkommit: 

Interpellationer: 

 Interpellation 1-2019 om självvald inläggning (Glenn Berggård, V) 

 Interpellation 2-2019 om rätt till värmehjälpmedel vid SLE och diagno-

sen sekundär Raynauds fenomen (Anders Öberg, S) 

Frågor: 

 Fråga 1-2019 om snabbladdningsstolpar (Kristina Nilsson, V) 

 Fråga 2-2019 om ledamotsdagar i regionala utvecklingsnämnden (Kris-

tina Nilsson, V) 

 Fråga 3-2019 omkostnadsmedel (Linda Jonsson, V) 
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§ 7 

Strategisk plan 2019-2021 – 
komplettering 

Dnr 5122-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige fattar följande beslut:  

 Fördelning av mål i Strategisk plan 2019-2021 per regionstyrelse och 1

regional utvecklingsnämnd godkänns.  

 Fördelning av ekonomisk ram i Finansplan 2019-2021 per regionstyrelse 2

och regional utvecklingsnämnd godkänns. 

 Ändringarna införs i respektive plan. 3

Sammanfattning 
Med anledning av ny politisk organisation fördelas ansvar för de strategiska 

målen på respektive regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd. Även de 

ekonomiska ramarna fördelas på regionstyrelsen och regionala utvecklings-

nämnden.  

Regionstyrelsen har 2019-01-30 § 12 föreslagit fullmäktige besluta att god-

känna fördelning av mål i Strategisk plan 2019-2021 per regionstyrelse och 

regional utvecklingsnämnd, att godkänna fördelning av ekonomisk ram i 

Finansplan 2019-2021 per regionstyrelse och regional utvecklingsnämnd, 

samt att införa ändringarna i respektive plan.  

Ärendet behandling under sammanträdet 

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.   

Ärendet 
Regionfullmäktige beslöt i november 2018 att regionstyrelsen skulle med 

anledning av ny politisk organisation fördela de strategiska målen i Strate-

giska planen 2019-2021 per styrelse och nämnd. 

Målen fördelas enligt nedan: 

Perspektiv Strategiskt mål Styrelse/nämnd
1
 

Samhälle Hållbart nyttjande av resurser RS, RUN 

 Ett starkt näringsliv för hållbar till-

växt 

RUN 

 Goda livsvillkor och jämlik hälsa  RS, RUN 

 Tydligt regionalt ledarskap RS, RUN 

Medborgare Goda och hållbara rese- och trans- RUN 

                                                      
1
 RS=regionstyrelse, RUN=Regional utvecklingsnämnd 
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portmöjligheter 

 Ett rikt och brett kulturliv RUN 

 Stöd att främja hälsa RS 

 En god, jämlik och samordnad vård  RS 

Verksamhet Hållbar förnyelse RS, RUN 

 En effektiv, säker och hälsofräm-

jande verksamhet med god kvalitet 

RS 

 Nöjda och delaktiga patienter RS 

 Nära vård på nya sätt RS 

Medarbetare Hållbar kompetensförsörjning RS 

 Ledar- och medarbetarskap för för-

nyelse 

RS 

 Hälsofrämjande arbetsvillkor RS 

Ekonomi Långsiktigt hållbar ekonomi RS, RUN 

 Kostnadseffektiv verksamhet RS, RUN 

 

Regionfullmäktige beslöt i november 2018 att regionstyrelsen skulle med 

anledning av ny politisk organisation fördela de ekonomiska ramarna i Fi-

nansplan 2019-2021 per styrelse och nämnd. 

Regionfullmäktige fördelade ramarna per sektor enligt nedan: 

Mnkr 2019 2020 2021 

Hälso- och sjukvård 7 939,5 8 206,8 8 587,6 

Regionalutveckling inkl kultur och 

trafik 

362,5 374,1 383,1 

Politisk verksamhet 41,1 41,0 42,0 

Summa 8 343,4 8 621,9 9 012,7 

 

Ramarna fördelas på respektive nämnd enligt nedan: 

Mnkr 2019 2020 2021 

Regionstyrelsen:    

Hälso- och sjukvård 7 939,5 8 206,8 8 587,6 

Regionalutveckling  51,0 52,1 53,3 

Summa 7 990,5 8 258,9 8 640,9 

    

Regionala utvecklingsnämnden    

Regionalutveckling inkl kultur och 

trafik 

311,5 322,0 329,8 
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Summa 311,5 322,0 39,8 

    

Politisk verksamhet 41,1 41,0 42,0 

Regionalutveckling under regionstyrelsen avser ram för internationella frå-

gor, regionala avdelningen i regiondirektörens stab inklusive personalansvar, 

delar av gemensam personal, delar av division Länsteknik och division Ser-

vice samt del av pensioner. 
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§ 8 

Policy för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv 

Dnr 4395-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa Policy för god ekonomisk hushåll-

ning och resultatutjämningsreserv. 

Yttrande 
Med prognosticerat konjunkturläge (enligt Sveriges Kommuner och Lands-

tings prognos) är det klokt att fastställa Policy för god ekonomisk hushåll-

ning och resultatutjämningsreserv så att eventuella överskott som överstiger 

regionens finansiella mål kan avsättas till en resultatutjämningsreserv (RUR) 

för att sedan kunna användas för att täcka eventuella underskott på grund av 

lågkonjunktur. 

Sammanfattning 
I Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv fast-

ställs hur Region Norrbotten arbetar med finansiella och verksamhetsmäss-

iga mål för god ekonomisk hushållning samt hur en resultatutjämningsreserv 

ska hanteras i regionen. En resultatutjämningsreserv ger möjlighet att reser-

vera delar av ett positivt resultat som sedan kan användas för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariation-

er. 

Regionstyrelsen har 2018-12-05 § 246 föreslagit fullmäktige fastställa Policy 

för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Ärendet 
I kommunallagen finns regler om hur kommuner och landsting ska sköta sin 

ekonomiska förvaltning. Där står bland annat att kommuner och landsting 

ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin verk-

samhet. I kommunallagen finns också en möjlighet att under vissa betingel-

ser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. En 

resultatutjämningsreserv gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera 

en del av överskott under några år då konjunkturen är stark eller vid andra 

tillfälliga överskott för att sedan kunna använda medlen för att täcka under-

skott som uppstår till följd av lågkonjunktur. En övre gräns för hur stor re-

sultatutjämningsreserven får vara säkerställer att dagens generation av skat-

tebetalare inte överbeskattas. 

Medel från resultatutjämningsreserven kan användas vid lågkonjunktur. SKL 

jämför löpande utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för 

riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Lågkonjunk-

tur beräknas råda om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genom-

snittet och medel från en resultatutjämningsreserv kan då användas för att 

utjämna konjunkturvariationen. Med SKL:s senaste prognos skulle det vara 

möjligt åren 2019–2021 (se tabell). 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Snitt 10 år 4,0 3,9 3,8 4,0 4,1 

Årlig ökning 4,4 4,3 3,4 3,3 3,8 

Differens 0,4 0,4 -0,4 -0,7 -0,3 

 

I Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv fast-

ställs hur Region Norrbotten arbetar med finansiella och verksamhetsmäss-

iga mål för god ekonomisk hushållning samt hur en resultatutjämningsreserv 

ska hanteras i regionen. 
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§ 9 

Styrelsens beredning av 
sjukvårdsberedningens 

verksamhetsrapport 2017/2018       
Dnr 5044-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrap-

port 2017-2018 godkänns. 

2. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i sam-

band med återföringsdagen 2020.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Samordningen av vård, stöd och omsorg för multisjuka och personer med 

behov av insatser från flera olika aktörer är ett centralt utvecklingsområde 

inom hälso- och sjukvården. Det är också en utmaning som regionen delar 

med länets kommuner. Endast genom en god samverkan mellan dessa parter 

kan patienter och närstående ges den trygghet som krävs i utsatta situationer. 

Sjukvårdsberedningen har i sin rapport lyft fram flera angelägna förbätt-

ringsområden och regionen behöver fortsätta sitt utvecklingsarbete i relation 

till dessa. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen redovisar i detta ärende sin beredning av sjukvårdsbered-

ningens verksamhetsrapport 2017-2018 på temat samordning i vården. Sty-

relsen redovisar ett flertal pågående och planerade aktiviteter som svarar mot 

de behov som sjukvårdsberedningen identifierat. En av de mest framträ-

dande åtgärderna är de nya arbetssätten för SIP/Min plan som implemente-

rats under 2018. Regionstyrelsen har 2019-01-30 § 21 föreslagit fullmäktige 

besluta att godkänna styrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verk-

samhetsrapport 2017/2018 och att genomförda åtgärder ska återrapporteras 

till fullmäktige i samband med återföringsdagen 2020. 

Ärendet behandling under sammanträdet 

Kenneth Backgård (SJVP) och Thor Viklund (S) föreslår bifalla regionsty-

relsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget. 

Ärendet 

Sjukvårdsberedningens uppdrag och verksamhetsrapport 2017-2018 

Sjukvårdsberedningen har under verksamhetsåret 2017-2018 haft följande 

uppdrag.  

 Vilket behov har medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser 

samt närstående av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och 
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dels mellan regionen och andra aktörer? I analysen ska även regionens 

påbörjade pilotverksamhet inom patientkontrakt beaktas. 

Beredningen presenterade sin verksamhetsrapport 2017-2018 vid region-

fullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2018 (RF 181009 § 81). Utifrån 

uppdraget har beredningen gjort följande sammanfattning av medborgarnas 

behov. 

 Det finns behov av helhetssyn på patienten och en bättre kontinuitet i 

vården, både inom regionens verksamheter och mellan regionen och 

kommunerna. 

 Det finns behov av vårdpersonal med utbildning inom ålderssjukdomar. 

 Det finns önskemål om att tidsbokningar i vården i större utsträckning 

anpassas till patientens transportmöjligheter samt att större hänsyn tas till 

patientens behov i samband med sjukresor. 

 Närstående får ofta ta ett alltför stort ansvar för samordningen av vården. 

Denna grupp behöver också stöd och avlastning för att orka. 

 Det finns behov av att få träffa samma läkare och vård- och omsorgsper-

sonal under längre vårdförlopp. 

 Det finns behov av bättre uppföljning och samordning av rehabiliteringen 

efter utskrivning från sjukhus. 

 Patienter och närstående samt olika föreningar som representerar dessa 

grupper har behov av att bli mer delaktiga i hälso- och sjukvårdens ut-

formning. 

Regionfullmäktige har vid nämnda sammanträde godkänt sjukvårdsbered-

ningens verksamhetsrapport och överlämnat den till regionstyrelsen för vi-

dare beredning. Regionstyrelsen redovisar här sitt svar på rapporten. 

Regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens 
verksamhetsrapport 2017-2018 

Regionstyrelsen delar sjukvårdsberedningens slutsatser om de behov som 

medborgarna har avseende samordning inom hälso- och sjukvården. I föl-

jande avsnitt ger regionstyrelsen en övergripande sammanfattning av det 

arbete som pågår i regionen inom de behovsområden som sjukvårdsbered-

ningen redovisat.  

Helhetssyn, samordning och kontinuitet i vården 

Regionen har de senaste två åren arbetat intensivt med att utveckla och in-

föra förändrade arbetssätt för framtagande av samordnad individuell plan 

(SIP). Arbetet har bedrivits i projektet Min plan, där region och kommuner i 

Norrbotten samverkat för att skapa bättre rutiner för samordning av patien-

tens insatser från olika vårdgivare. Utgångspunkter i arbetet har varit att 

skapa en bättre helhetsbild över patientens samlade behov samt att tydligare 

utgå från patientens fokus i planeringen. De nya arbetssätten, som infördes i 

mars 2018, har redan visat resultat i form av en kraftig minskning av antalet 

utskrivningsklara dagar på sjukhus under året. Denna utveckling är en följd 

av mer välfungerande planering vid övergång från slutenvård på sjukhus till 

öppna vårdformer inklusive kommunens vård, stöd och omsorg. Arbetet med 

att etablera, stödja och upprätthålla de nya arbetssätten kommer fortsätta 

under 2019 och därefter.  

Patientens möjlighet att få en fast vårdkontakt är en viktig del i att skapa 

kontinuitet i vården. För de patienter som har behov av insatser från flera 

olika vårdgivare utses en fast vårdkontakt som har det övergripande samord-
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ningsansvaret för vårdplaneringen inklusive upprättande av SIP. Även pati-

enter som inte har behov av en SIP har möjlighet att få en fast vårdkontakt 

eller fast läkarkontakt. Regionen utökar under 2018 och 2019 vårdvalsramen 

för hälsocentralerna för att stödja etableringen av fast vårdkontakt i verk-

samheten. Regionens strategi för att minska beroendet av inhyrd personal är 

också en del i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för en god kontinu-

itet i vården. Under 2018 och 2019 görs särskilda satsningar på en ”stanna-

kvar” premie för läkare i primärvården samt lönetillägg för sjuksköterskor i 

syfte att öka andelen fast anställd personal. 

Inom regionen bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för 

strategin Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035. En del i detta är det 

nationellt framtagna konceptet Patientkontrakt som är ett kultur- och struk-

turarbete med syfte att stärka delaktighet, samordning, tillgänglighet och 

samverkan i hälso- och sjukvården. Regionen har under 2018 fått statliga 

medel för arbetet med Patientkontrakt och förväntas få ytterligare medel för 

2019. Medlen har bland annat används till att stödja breddinförande av tid-

bokning via webben samt införandet av Min Plan. För att säkerställa att pati-

entens väg genom vården sker på ett samordnat och effektivt sätt bedriver 

regionen en internutbildning i patient- och flödesorientering för samtliga 

chefer samt ett flertal medarbetare vid olika enheter. Utbildningen initierades 

2017 och genomförs två gånger per år med nya deltagare.  

I sjukvårdsberedningens rapport omnämns särskilt symptomen ME (Myal-

gisk Encefalomyelit) och CFS (Kroniskt trötthetssyndrom) som exempel på 

komplexa sjukdomsbilder som vården har problem att omhänderta på ett bra 

sätt. Regionen följer den nationella kunskapsutvecklingen inom detta område 

för att öka förmågan att hjälpa patienter med dessa sjukdomsbilder.  

Vård inom ålderssjukomar 

Regionen arbetar aktivt med fler olika åtgärder för att stärka kapaciteten att 

möta behoven hos den växande gruppen äldre i befolkningen. Samverkan 

med kommunerna är centralt i detta sammanhang eftersom en väsentlig del 

av vården och omsorgen för äldre sker under kommunens försorg i form av 

vård i hemmet eller på olika boenden. Kommunerna står då för insatser till 

och med sjuksköterskenivå medan regionen tillhandahåller läkarinsatser. 

Styrande för samverkan har varit strategin Bättre liv för sjuka äldre 2015-

2018. Från och med 2019 kommer arbetet med äldrefrågor att inarbetas i 

strategin Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035, men flera av samver-

kansformerna har redan integrerats i de nya arbetssätten för SIP som utveck-

lats inom projektet Min plan. Pilotprojekt pågår också med så kallade mobila 

team i hemsjukvården där personal från regionen och kommunerna testar 

nya samarbetsformer för att ge en bättre vård till patienter i hemmet eller i 

särskilt boende.  

Från nationell nivå har en satsning aviserats för 2019 gällande framtagande 

av standardiserade vårdförlopp för ett flertal folksjukdomar vilket även berör 

ålderssjukomar. Arbetet bygger vidare på det framgångsrika arbetet med 

vårdförlopp inom cancervården och syftar till att korta väntetiderna och öka 

jämlikheten i vården. När det gäller utbildning inom ålderssjukdomar använ-

der regionen webbutbildningarna Geriatriskt kompetensbevis samt Demens 

ABC. Utbildningarna vänder sig till all personal som arbetar med äldre per-

soner i regionen samt länets kommuner.  

Sjukresor 
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I ett stort och glesbefolkat län som Norrbotten är långa sjukresor ibland en 

oundviklig del i kontakten med hälso- och sjukvården. Det är dock högt prio-

riterat i regionens utvecklingsarbete att hitta alternativa sätt att tillhandahålla 

vård så att längre resor undviks i så stor utsträckning som möjligt. Det hand-

lar dels om att kunna göra mer via besök på närmaste hälsocentral genom 

uppkoppling mot olika specialistmottagningar, samt dels om att tillhanda-

hålla vård i hemmet via olika digitala lösningar. I detta kan förutom digitala 

vårdmöten även olika former av självmonitorering i hemmet ingå för sjuk-

domstillstånd som astma, kol och diabetes. 

Avseende tidsbokningar i vården så pågår breddinförande av tidsbokning via 

webben i regionens verksamheter. Det ökar möjligheterna att hitta besöksti-

der som passar både den enskilde och vården, vilket även underlättar an-

passning till restider. På uppdrag av regionstyrelsen har en översyn av trans-

portorganisationen gjorts under 2017-2018. En ny upphandling av taxi för 

sjukresor och färdtjänst har påbörjats av Länstrafiken i Norrbotten på upp-

drag av regionen. Arbetet med detta kommer följas framöver för att säker-

ställa att ändamålsenliga resurser tillhandahålls för sjukresor. 

Anhörigas behov av stöd 

Det är angeläget att närstående till patienter med stora vård-, stöd- och om-

sorgsbehov kan få stöd och avlastning. Kommunernas anhörigstöd ansvarar 

för denna del men regionen har också ett ansvar i att involvera närstående i 

den vårdplanering som görs. I det nya arbetssättet för SIP/Min plan ska 

vårdplaneringen efter utskrivning från sjukhus i första hand ske i patientens 

hem med närstående närvarande. Patienten får också en fast vårdkontakt med 

samordningsansvar. Sammantaget bidrar detta till att underlätta situationen 

för anhöriga till patienter med komplexa och långvariga behov av vård, stöd 

och omsorg. 

Rehabilitering 

Regionen ska i samverkan med kommunerna erbjuda en jämlik rehabilitering 

till patienter i hela länet. Resultat från nationella uppföljningar visar dock att 

Norrbotten ligger sämre till än riket inom ett antal indikatorer för rehabilite-

ring. Regionen tog under 2018 fram nya riktlinjer för rehabiliteringsansvar 

för att tydliggöra vilka insatser som ges på olika vårdnivåer samt vilka reha-

biliteringsresurser som finns att tillgå. I analysplanen för 2019 planeras en 

kartläggning av rehabiliteringsverksamheten vilket ska ge ytterligare kun-

skapsunderlag för att skapa likvärdiga förutsättningar för rehabilitering i 

länet. 

Förändrade levnadsvanor är ofta en viktig aspekt i rehabilitering. Preventivt 

arbete är prioriterat både i den länsgemensamma folkhälsostrategin och i 

Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035. Exempel på metoder som an-

vänds i verksamheten är att ställa frågor om levnadsvanor i samband med 

vårdbesök samt genomföra hälsosamtal för breda målgrupper. 

Patienters och närståendes delaktighet 

Regionen arbetar i organiserad form med patient- och brukarmedverkan på 

flera nivåer. Regionövergripande finns tillgänglighetsrådet och länspension-

ärsrådet som arbetar på strategisk nivå. Inom närsjukvårdsvårdsområdena 

finns patientråd som arbetar med mer verksamhetsnära frågor. Anhöriga till 

patienter är inte representerade i den rådsstruktur som finns idag, men under 

2019 kommer en större översyn att göras av regionens former för patient- 

och brukarmedverkan. I samband med detta kommer även möjligheterna att 

inkludera anhöriga samt barn- och unga i medverkan utredas.  
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Regionen har under 2018 beslutat att patienter och närstående som deltar i 

utvecklingsarbete inom regionen ska kunna få arvode vilket ökar möjlighet-

en för dessa grupper att delta i verksamhetens utveckling. Regionens ut-

vecklingsavdelning har även beslutat att anställa spetspatienter för att delta i 

utvecklingsarbetet. Som en del i strategin Vägen till framtidens hälsa och 

vård år 2035 kommer en verktygslåda för personcentrering att tas fram med 

metodstöd för personcentrerade arbetssätt som bidrar till att stärker patien-

tens delaktighet i vården. 

Uppdrag 

Regionstyrelsen vill mot bakgrund av det redovisade lyfta fram följande 

åtgärder som viktiga att följa upp i relation till de behov som sjukvårdsbe-

redningen identifierat. Åtgärderna ska återrapporteras till regionfullmäktige i 

samband med återföringsdagen 2020. 

 Etableringen av de nya arbetssätten för SIP/Min plan inklusive fast vård-

kontakt. 

 Pilotprojekten med mobila team i hemsjukvården. 

 Breddinförandet av webbtidbok. 

 Upphandlingen av taxi för sjukresor. 

 Kartläggningen av rehabiliteringsverksamheten i länet. 

 Översynen av strukturen för patient- och brukarmedverkan. 
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§ 10 

Uppdrag till regionfullmäktiges 
beredningar 2019       

Dnr 243-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att 

1. Sjukvårdsberedningen ges för år 2019 uppdraget att föra dialog runt om i 

länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nöd-

vändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med pa-

tienterna där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår. 

2. Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbot-

tens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nation-

ell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, 

medborgare och organisationer.  

3. Beredningarna ska lämna sina rapporter till regionfullmäktige senast i 

november 2019. 

Reservationer 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet. Socialdemokraterna lämnar skriftlig reservation, som återges nedan.  

Sammanfattning 
Regionfullmäktige återremitterade 2018-11-21-22 § 124, dnr 04213-2018, 

ärendet om uppdrag för fullmäktiges beredningar år 2019. Enligt beredning-

arnas reglemente föreslår regionstyrelsen uppdrag och uppdragslängd för 

beredningarna som fastställs av regionfullmäktige. Senast i november ska 

beredningarna lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige. 

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium föreslå 

uppdrag för samtliga beredningar, som sedan fastställs av fullmäktige. Full-

mäktiges presidium har föreslagit fullmäktige besluta att  

 Sjukvårdsberedningen ges för 2019 uppdraget att föra dialog runt om i 1

länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nöd-

vändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med pati-

enterna där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår.  

 Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens 2

näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på nationell och internat-

ionell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och or-

ganisationer. Resultatet redovisas i form av en prioriteringslista.  

 Beredningarna ska lämna sina rapporter till regionfullmäktige senast i 3

november 2019.  

Ärendet behandling under sammanträdet 

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår en ändring om att ta bort den sista me-

ningen i punkt 2 i presidiets förslag och att i övrigt bifalla presidiets förslag.  

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifalla presidiets förslag.  
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Elisabeth Lindberg (S) föreslår att sjukvårdsberedningen ges uppdraget; hur 

kan sjukvårdens arbetssätt utvecklas för att stärka äldre och personer med 

kroniska sjukdomars behov av vård, och att uppdragsberedningen ges upp-

draget; hur ska regionen arbeta för att möta företagens behov av stöd för att 

kunna växla upp nationella och EU-medel.  

Glenn Berggård (V), Kristina Nilsson (V) och Daniel Persson (S) stödjer 

Elisabeth Lindbergs förslag.  

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla punkt 1 och 3 i presidiets förslag. 

Sandström föreslår ett tillägg i punkt 2 i presidiets förslag enligt följande: 

Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens 

näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och 

internationell nivå.  

Linda Frohm (M) föreslår bifalla Marianne Sandströms tillägg.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sjukvårdspartiets, centerpartiets och moderaternas för-

slag mot socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag och finner att full-

mäktige bifaller sjukvårdspartiets, centerpartiets och moderaternas förslag.   

Ordföranden ställer Marianne Sandströms tillägg mot presidiets förslag och 

finner att fullmäktige bifaller presidiets förslag.  

Votering begärs och genomförs, där en ja-röst innebär bifall till presidiets 

förslag och en nej-röst innebär bifall till Marianne Sandströms förslag. Efter 

genomförd rösträkning konstaterar ordföranden att 42 nej-röster lämnats och 

att 29 ledamöter avstått från att rösta, och att fullmäktige därmed bifallit 

Marianne Sandströms tillägg.  

Ordföranden ställer slutligen Kenneth Backgårds ändring under proposition 

och finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

Voteringsresultat 

 

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Kenneth Backgård   N   

Doris Messner   N   

Johnny Åström   N   

Dan Ankarholm   N   

Anders Sundström   N   

Margareta Henricsson   N   

Ann-Christin Åström   N   

Lennart Ojanlatva   N   

Anders Bohm   N   

Erika Sjöö   N   

Bo Ek   N   

Jörgen Afvander   N   
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Sjukvårdspartiet forts. (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Anders Rönnqvist   N   

Anna Scott   N   

Terese Falk Carolin   N   

Stig Nordqvist   N   

Martin Åström   N   

Tomas Vedestig   N   

Margareta Dahlén   N   

Sead Maglic   N   

Staffan Eriksson Sören Sidér  N   

Ann-Sofie Henriksson Lena Hedman  N   

Anne Stridsman   N   

William Torikka   N   

Christer Bergdahl   N   

Maire Nyström Nicklas Johansson  N   

Monika Karlsson   N   

 

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Anders Öberg    A  

Elisabeth Lindberg    A  

Johannes Sundelin    A  

Helena Öhlund    A  

Lennart Åström    A  

Camilla Mattila    A  

Bengt Westman    A  

Birgitta Siljelöv Ia Uvberg   A  

Daniel Persson    A  

Anita Gustavsson    A  

Maria Sjöberg Jan Sydberg   A  

Anders Burman Farida Jamshidi   A  

Sven Holmqvist    A  

Carina Strömbäck    A  
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Socialdemokraterna forts. (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Lennart Thörnlund    A  

Gerd Siverhall    A  

Lennart Holm    A  

Emmi-Lie Spegel Ann-Sofie Isaksson   A  

Eivor Olofsson Patrik Åman   A  

Maivor Johansson    A  

Nils Harnesk    A  

Anna-Carin Aaro    A  

Thor Viklund    A  

 

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Linda Frohm   N   

Anders Josefsson   N   

Monika Hedström   N   

Henrik Wiström   N   

Roland Nordin   N   

Birgit Meier Thunborg   N   

 

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Glenn Berggård    A  

Kristina Nilsson    A  

Elisabeth Bramfeldt    A  

Maria Holmquist-Ek    A  

Christina Snell-Lumio    A  

Linda Jonsson    A  
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Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Lage Hortlund Robert Håkansson  N   

Paula Palmqvist   N   

Marianne Sandström   N   

Per Göransson   N   

Susanne Ström   N   

 

Ärendet 
Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdrags-

beredningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov 

och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.  

Beredningarnas arbetssätt är dialog. Genom att beredningarna träffar och 

samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt 

som det ger större kunskap till regionens förtroendevalda.  

I val av uppdrag har följande kriterier använts 

 Länsperspektivet. Resultatet av beredningarnas arbete ska belysa förhål-

landen över hela länet.  

 In- och omvärldsbevakning. Beredningens uppdrag bör ligga i linje med 

regionens arbete och harmoniera med signaler och trender från omvärl-

den. 

 Påverkansmöjligheter. Uppdraget leder till att utvecklingsmöjligheter 

kan identifieras och hälsovinster i länet uppnås.  

 Möjlighet till dialog. Uppdraget måste gå att diskutera i en dialog ur det 

perspektiv som beredningens grunduppdrag omfattar.  

 Nyhetsvärde. Uppdraget ska innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidi-

gare ämne på ett nytt sätt.  

Beredningarna lämnar verksamhetsrapporter till regionfullmäktige efter full-

gjorda uppdrag.  

Sjukvårdsberedningen 
Sjukvårdsberedningen arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, före-

byggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård. 

Införandet av digital och annan ny teknik i hälso- och sjukvårdens möte med 

patienterna är en nödvändighet. Det behöver föras en dialog med medbor-

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter Ja Nej Avstår Frånv 

Nils-Olov Lindfors   N   

Sarah Karlsson   N   

Kurt-Åke Andersson   N   

Majvor Sjölund   N   
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garna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya 

tekniken där bland annat så kallade ”vårdappar” ingår. Sjukvårdsberedning-

en föreslås för år 2019 få i uppdrag att föra den dialogen runt om i länet och 

redovisa sitt resultat till fullmäktige. 

Uppdragsberedningen  
Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett 

allmänt intresse för länets invånare.  

Uppdragsberedningen föreslås för år 2019 ges uppdraget att kartlägga Norr-

bottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på nationell och in-

ternationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och 

organisationer. Resultatet ska redovisas i form av en prioriteringslista. 

Skriftlig reservation från socialdemokraternas ledamöter 

Socialdemokraterna lämnar följande särskilda yttrande är det gäller beslutet 

om uppdrag för beredningarna 2019.  

Beredningarnas uppdrag är att genom dialog få kunskap om norrbottningar-

nas behov och via samtalen öka medborgarnas inflytande. Förutom detta är 

beredningarnas syfte att skapa kontaktytor mellan medborgare i Norrbotten 

och förtroendevalda regionpolitiker. De behov som uppfattas i dialogerna 

skall sammanfattas i en rapport till regionfullmäktige. I reglementet för be-

redningarna framgår också att uppdragen skall ha ett nyhetsvärde, dvs de ska 

innefatta ett nytt ämne eller belysa ett tidigare ämne på ett nytt sätt. 

De beredningsuppdrag som föreslås anser vi inte överensstämmer med 

ovanstående. 

När det gäller sjukvårdsberedningen föreslås den få uppdraget att föra 

medborgardialog om införandet av digital och annan ny teknik i hälso- och 

sjukvårdens möte med patienterna. Vi vill här påpeka att de tidigare geogra-

fiskt indelade hälsovårdsberedningarna vid två tillfällen 2013 (framtidens 

möten med vården) samt 2016 (invånartjänster) har belyst frågan och med-

borgarnas behov av ökad digitalisering inom vården. Vi föreslår därför att 

beredningarna istället skall ges uppdraget att föra medborgardialog om ”Hur 

kan sjukvårdens arbetssätt utvecklas för att stärka äldre och personer med 

kroniska sjukdomars behov av vård?” 

Även när det gäller uppdragsberedningen har vi en annan uppfattning än 

regionstyrelsen. Nu föreslås att beredningen skall kartlägga Norrbottens 

näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på nationell och Internation-

ell nivå och redovisa detta i form av en prioriteringslista. Detta är långt utan-

för det som stipulerats som beredningarnas uppgift i reglementet. Bered-

ningarna skall lyssna och spana efter medborgarnas behov. Att kartlägga är 

ett alltför omfattande uppdrag. Därför håller vi fast vid vårt tidigare förslag 

om att uppdragsberedningen uppgift för 2019 skall var att föra dialog om: 

”Hur ska regionen arbeta för att möta företagens behov av stöd för att kunna 

växla upp nationella och EU-medel?” 
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§ 11 

Regional utvecklingsstrategi för 
Norrbotten 2030        

Dnr 1401-2018 

Regionfullmäktiges beslut  
Regionfullmäktige godkänner Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 

2030. 

Reservationer 
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande till beslutsförslaget 
En bred dialog har resulterat i ett förslag till en ny regional utvecklingsstra-

tegi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckl-

ing. Den regionala utvecklingsstrategin har samlat många aktörer som bidrar 

till hållbar regional utveckling och lyfter fram prioriterade utvecklingsområ-

den och förslag till åtgärder för hållbar utveckling de närmaste åren. 

Sammanfattning 
Den regionala utvecklingsstrategin fastställs 2019 av regionfullmäktige och 

innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. 

Den har utarbetats i en bred samverkan med kommuner, länsstyrelse och 

andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila sam-

hällets organisationer i länet har medverkat i framtagningen. 

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar 

som ska göras i besluten om det regionala utvecklingskapitalet till struktur-

fondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser. Den är övergripande; 

andra styrande dokument, strategier, program och konkreta handlingsplaner 

beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin. 

Regionutvecklingsutskottet har 2018-11-27 § 71 föreslagit fullmäktige god-

känna Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. 

Regionstyrelsen har 2019-01-30 § 40 föreslagit fullmäktige bifalla regionut-

vecklingsutskottets förslag. 

Ärendet behandling under sammanträdet 

Nils-Olov Lindfors (C), Anders Öberg (S), Anita Gustavsson (S), Lennart 

Thörnlund (S), Lage Hortlund (SD), Helena Öhlund (S), Bengt Westman 

(S), Linda Frohm (M) och Johannes Sundelin (S) föreslår bifalla regionsty-

relsens förslag.  

Glenn Berggård (V), Christina Snell-Lumio (V) och Linda Jonsson (V) före-

slår i första hand bifalla vänsterpartiets förslag till Regional utvecklingsstra-

tegi för Norrbotten 2030 och i andra hand bifalla vänsterpartiets ändrings- 

och tilläggsförslag.  

Kristina Nilsson (V) föreslår i första hand återremittera ärendet för att den 

politiska processen, likt processen att ta fram strategin, får ytterligare tid till 

reflektion, ställningstagande och förändring även för fullmäktiges ledamöter 

som främst är fritidspolitiker. Då kan dokumentet konkretiseras i enlighet 
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med Agenda 2030. I andra hand stödjer Kristina Nilsson Glenn Berggårds 

båda förslag.  

Lennart Thörnlund (S) föreslår avslå Glenn Berggårds samtliga förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kristina Nilssons förslag om återremiss under proposit-

ion och finner att fullmäktige avslår förslaget. 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Glenn Berggårds förslag 

och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

Ordföranden ställer slutligen vänsterpartiets ändrings- och tilläggsförslag 

under proposition och finner att fullmäktige avslår ändrings- och tilläggsför-

slagen.  

Ärendet 

Bakgrund 

Framtagandet av en ny och omarbetad regional utvecklingsstrategi är en 

viktig del av det regionala utvecklingsansvaret som regeringen beslutade att 

Region Norrbotten ska ansvara för från och med 2017. 

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin fastställdes i slutet av 2011. 

Det har gått ett antal år och omvärlden har förändrats på många sätt. Norr-

botten ställs inför nya möjligheter och utmaningar som behöver avspeglas i 

en förnyad och omarbetad strategi 

Strategin ska fastställas av regionfullmäktige 2019 men tas fram i bred sam-

verkan. I uppdraget ingår även att ta fram förslag på hur strategin ska ge-

nomföras, följas upp och revideras löpande. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergri-

pande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och inne-

hålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Stra-

tegin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för struk-

turfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 

och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och beaktas när andra 

regionala strategier och program tas fram. 

Process för framtagande 

Underlaget till den nya regionala utvecklingsstrategin har förankrats löpande 

i avdelningens ledningsgrupp, och politiskt i Regionutvecklingsutskottet, 

Tillväxtberedningen och Regionalt Forum. 

Den regionala utvecklingsstrategin har upprättats utifrån analyser av de sär-

skilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. 

Innehållet i den regionala utvecklingsstrategin har genom dialoger och 

workshops utarbetas i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse, 

andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila 

samhällets organisationer i länet.  

En remissversion av regional utvecklingsstrategi 2030 har tagits fram. Stra-

tegin ska fastställas av regionfullmäktige i början av 2019. Innan beslutet ska 

strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland länets 

aktörer. 
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Protokollsnotering 

Dan Ankarholm (SJVP) avbryter sin tjänstgöring och ersätts av Dick Vånsjö 

(SJVP).  

Nils Harnesk (S) avbryter sin tjänstgöring och ersätts av Mashalla Mawlod 

Mohamed (S).  

Carola Lidén (C), ej tjänstgörande ersättare, lämnar sammanträdet och er-

sätts av Per-Arne Kerttu (C).  
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§ 12 

OPF-KL om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda  

Dnr 4004-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att 

1. Anta kollektivavtalet OPF-KL18 om pension och omställningsstöd för 

förtroendevalda. 

2. Uppdra åt regionstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF-

KL18. 

Sammanfattning 
OPF-KL18 är ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de 

vars uppdrag uppgår till heltid eller betydande del av heltid. Landstingsfull-

mäktige har tidigare antagit OPF-KL14 som nu under 2018 har utkommit i 

en uppdaterad version. Ändringarna i avtalet är huvudsakligen redaktionella 

med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i 2018 års version. 

Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, 

avgiftsbestämd ålderspension med efterlevandeskydd, sjukpension och fa-

miljeskydd. 

Regionstyrelsen har 2019-01-30 § 32 föreslagit fullmäktige besluta att anta 

kollektivavtalet OPF-KL 18 om pension och omställningsstöd för förtroen-

devalda samt att uppdra till regionstyrelsen att ta fram tillämpningsanvis-

ningar till OPF-KL 18. 

Ärendet 
Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 oktober 2014 att 

anta OPF-KL om pension och omställningsstöd för förtroendevalda. Det 

finns nu en ny version av avtalet. SKL rekommenderar sina medlemmar att 

ersätta 2014 års version med OPF-KL18. 

OPF-KL18 är uppdelat i fyra kapitel som beskrivs i korthet nedan. 

Inledande bestämmelser 
En pensionsmyndighet ska anges vid antagande av OPF-KL. Fullmäktige har 

utsett regionstyrelsen att verka som pensionsmyndighet för Region Norrbot-

tens räkning. Vidare anges det i kapitlet att förtroendevald har att följa de 

ändringar av avtalet som beslutas av regionen. 

Omställningsstöd 
Förtroendevalda vars uppdrag till sin omfattning uppgår till heltid eller bety-

dande del därav har möjlighet att nyttja de olika formerna av omställnings-

stöd efter avslutat uppdrag. 

Aktiva omställningsinsatser är en del av stödet som syftar till att underlätta 

övergången till arbetslivet efter uppdragets slut och kan exempelvis bestå i 

rådgivning eller utbildningsinsatser. 
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Ekonomiskt omställningsstöd utgår som procentuell andel av det genom-

snittliga månadsarvodet under maximalt tre års tid. Avtalet ger även möjlig-

het till förlängt ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevald som vid det 

ekonomiska omställningsstödets upphörande har uppnått den tidigaste ut-

tagsåldern för allmän pension. 

Pensionsbestämmelser 
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas av alla arvoderade förtroendevalda 

utan krav på uppdragets längd eller omfattning. Intjänandet till pensionen går 

till på så sätt att en procentuell andel av intjänade arvoden avsätts till pens-

ion. Den ackumulerade pensionsbehållningen omfattas även av efterlevande-

skydd. 

För de förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 

reglerar avtalet även sjukpension. Rätt till sjukpension har den som måste 

lämna sitt uppdrag till följd av sjukdom och blir beviljad sjuk- eller aktivitet-

sersättning. 

Familjeskydd 
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall gäller de vars uppdrag uppgår till 

heltid eller betydande del av heltid. Familjeskyddet är en förmån som aktua-

liseras vid dödsfall och utbetalas till den förtroendevaldes efterlevande. Fa-

miljeskyddsförmånen är en nyhet i OPF-KL och finns inte med i den tidigare 

utgåvan från 2014. 
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§ 13 

Ansvarig utgivare för 
regionfullmäktiges direktsändningar  

Dnr 4899-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att 

1. Utse regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) till 

ansvarig utgivare för regionfullmäktiges direktsändningar. 

2. Uppdra åt Margareta Henricsson att utse åtminstone en ställföreträdande 

utgivare inom regionfullmäktiges presidium.  

3. Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändning själv ansvarar 

för de yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår. 

Sammanfattning 
Den ansvarige utgivaren ska kunna påverka sändningen och i regionfullmäk-

tige är det ordföranden som leder sammanträdet och ansvarar för ordningen 

varför det är lämpligt att ordföranden utses. Vid eventuellt förfall för ordfö-

randen behöver en ställföreträdare ha utsetts av utgivaren och lämpligt är att 

ställföreträdaren väljs inom regionfullmäktiges presidium. Var och en som 

deltar i direktsändningen från regionfullmäktige ansvarar dock själv för de 

eventuella yttrandefrihetsbrott som denne begår. 

Regionstyrelsen har 2019-01-30 § 33 föreslagit fullmäktige besluta att utse 

fullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) till ansvarig utgivare 

för regionfullmäktiges direktsändningar, att uppdra till Margareta Henrics-

son att utse åtminstone en ställföreträdande utgivare inom regionfullmäkti-

ges presidium, samt att var och en som framträder i fullmäktiges direktsänd-

ning själv ansvarar för de yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår. 

Ärendet 
Regionfullmäktige direktsänder sina sammanträden via webben och måste 

därför utse en ansvarig utgivare. Yttrandefrihetsgrundlagens (1991:1469) 

(YGL) bestämmelser kräver att den som sänder till allmänheten via radio, tv 

eller annan form av ljud-, bild- eller textöverföring med hjälp av elektro-

magnetiska vågor utser en person som ansvarar för sändningens innehåll. 

Utgivaren utses av den som bedriver sändningsverksamheten, i detta fall 

Region Norrbotten genom dess högsta beslutande organ regionfullmäktige. 

Utgivaren ska vara svensk medborgare, myndig och ha sin hemvist här i 

riket. Vidare får inte den som är i konkurs eller har förvaltare utses till utgi-

vare. Utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över framställningens 

offentliggörande och bestämma över dess innehåll så att inget får införas mot 

dennes vilja. Utgivaren får utse ställföreträdare. 

Den ansvarige utgivaren har enligt huvudregeln i 6 kap 1 § YGL ansvaret för 

eventuella yttrandefrihetsbrott. Det finns dock en möjlighet, enligt 3 kap 2 § 

lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrande-

frihetsgrundlagens områden, att besluta, beträffande direktsända program, att 

den som framträder i programmet själv ska svara för de yttrandefrihetsbrott 

denne begår. 
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§ 14 

Regionstyrelsens reglemente 2019    
Dnr 5181-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för regionstyrelsen. 

Ärendet 
Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdo-

kument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den 

föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organi-

sation 2019 (dnr 04198-2018).  

Regionstyrelsens reglemente anpassas med anledning av ovanstående och 

kompletteras därför med §§ 42-50, rörande internationella beredningen, dess 

uppdrag, sammansättning, omfattning och återrapportering.  

Regionstyrelsen har 2019-01-30 § 35 föreslagit fullmäktige fastställa regle-

mente för regionstyrelsen. 
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§ 15 

Val av lekmannarevisorer 
Dnr 173-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar utse revisorer, lekmannarevisorer och ersättare i 

regiondelägda bolag, stiftelser mm. enligt förteckning nedan. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2018-11-21/22 § 132 att utse ledamöter i reg-

ionrevisionen för perioden 2019-2022. Regionfullmäktige har nu att bland 

regionens revisorer utse revisorer, lekmannarevisorer och ersättare i region-

delägda bolag och stiftelser mm.   

Regionens revisorer har lämnat förslag på revisorer, lekmannarevisorer och 

ersättare enligt nedan. 

Stiftelsen Ragnar Lassinanttis stipendiefond    

Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 1 lekmannarevisor  

1 lekmannarevisor 

Marita Björkman Forsman (S)  

 

Energikontor Norr AB     

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare  

1 lekmannarevisor 

Marita Björkman Forsman (S)  

 

1 ersättare 

Anders Åknert (V)  

 

IT Norrbotten AB      

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare  

1 lekmannarevisor 

Anders Åknert (V)  

 

1 ersättare 

Robert Edin (Sjvp)  
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Filmpool Nord AB      

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare  

1 lekmannarevisor 

Eva Alriksson (M)  

 

1 ersättare 

Robert Edin (Sjvp)  

 

Investeringar i Norrbotten AB       

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare  

1 lekmannarevisor 

Robert Edin (Sjvp)  

 

1 ersättare 

Anders Åknert (V)  

 

BD Pop AB        

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare  

1 lekmannarevisor 

Robert Edin (Sjvp)  

 

1 ersättare 

Eva Alriksson (M)  

 

Almi Företagspartner Nord AB          

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor  

1 lekmannarevisor 

Eva Alriksson (M)  

 

Norrbotniabanan AB          

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor  

1 lekmannarevisor 

Bjarne Hald (C)  
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Matlaget i Gällivare AB               

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare 

1 lekmannarevisor 

Bjarne Hald (C)  

 

1 ersättare 

Marita Björkman Forsman (S)  

 

Norrbottens Turistråd           

Tjänstgöringsperiod från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolags-

stämma 2023, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare 

1 lekmannarevisor 

Marita Björkman Forsman (S)  

 

1 ersättare 

Bernt Drugge (SD)  

 

G E Broms egnahemsstiftelse         

Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 1 revisor + 1 ersättare 

1 revisor 

Bernt Drugge (SD)  

 

1 ersättare 

Marita Björkman Forsman (S)  

 

Stiftelsen Norrbottensteatern          

Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 1 revisor + 1 ersättare 

1 revisor 

Bernt Drugge (SD)  

 

1 ersättare 

Robert Edin (Sjvp)  

 

Norrbottens föreningsarkiv           

Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare 

1 revisor 

Bernt Drugge (SD)  

 

1 ersättare 

Eva Alriksson (M)  
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Stiftelsen Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum            

Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 1 lekmannarevisor + 1 ersättare 

1 revisor 

Bjarne Hald (C)  

 

1 ersättare 

Eva Alriksson (M)  

 

Samordningsförbundet Pyramis Luleå             

Tjänstgöringsperiod 2019-04-01 – 2023-03-31, 1 revisor + 1 ersättare 

1 revisor 

Anders Åknert (V)  

 

1 ersättare 

Eva Alriksson (M)  

 

Samordningsförbundet Activus Piteå              

Tjänstgöringsperiod 2019-04-01 – 2023-03-31, 1 revisor + 1 ersättare 

1 revisor 

Anders Åknert (V)  

 

1 ersättare 

Eva Alriksson (M)  

 

Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn              

Tjänstgöringsperiod 2019-04-01 – 2023-03-31, 1 revisor + 1 ersättare 

1 revisor 

Anders Åknert (V)  

 

1 ersättare 

Eva Alriksson (M)  

 

Norrlandstingens regionförbund            

Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 1 lekmannarevisor  

1 lekmannarevisor 

Marita Björkman Forsman (S)  

 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten             

Tjänstgöringsperiod 2019-2022, 3 lekmannarevisorer  

3 lekmannarevisorer 

Robert Edin (Sjvp)  

Bjarne Hald (C)  

Anders Åknert (V)  
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Konstmuséet i Norr              

Tjänstgöringsperiod 2019-01-01 – 2020-12-31, 1 lekmannarevisor  

1 lekmannarevisor 

Robert Edin (Sjvp)  
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§ 16 

Avsägelser av uppdrag 
Dnr 4-2019  

 

Länsstyrelsen har utsett: 

 Monika Karlsson (SJVP) till ny ledamot i regionfullmäktige efter Åke 

Fagervall (SJVP) som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare är Ulrika Lund-

mark (SJVP).  

 Lage Hortlund (SD) till ny ledamot i regionfullmäktige efter Robert Hå-

kansson (SD) som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare är Kurt-Åke Lin-

dqvist (SD).  

 Elisabet Nilsson (SD) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Elin Hå-

kansson (SD) som avsagt sig uppdraget.  

 Jonas Vikström (S) till ny ersättare i regionfullmäktige efter Stefan Mella 

(S) som avsagt sig uppdraget.  
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§ 17 

Valärenden 
Dnr 4-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar bifalla valutskottets förslag. 

Valutskottets förslag 

Valet avser Tjänstgörings- 
Period 

Förslag 

Ersättare i Regionala utvecklingsnämn-
den 
Efter Nils Harnesk (S) 

2019-02-13 – 
2022-12-31 

Ersättare 
Behandlas vid nästa samman-
träde med valutskottet 

Ordförande i Valutskottet 
Efter Bo Ek (SJVP) 

2019-02-13 – 
2022-10-14 

Ordförande 

Erika Sjöö (SJVP) 

Instrumentvägen 39 

961 46 Boden 

Ersättare i Valutskottet 
Efter Erika Sjöö (SJVP) 

2019-02-13 – 
2022-10-14 

Ersättare 

Bo Ek (SJVP) 

Biblioteksgatan 10 

981 31 Kiruna 

Ersättare i Regionala kollektivtrafikmyn-
digheten 
Efter Eskil Radkvist (C) 

2019-02-13 – 
2022-12-31 

Ersättare 

Majvor Sjölund (C) 

Björkhedsvägen 89 

942 03 Koler 

Ledamot i Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg 

2019-04-01 – 
2023-03-31 

Ledamot 

Kenneth Backgård (SJVP) 

Trångforsgränd 7 

961 44 Boden 

Ersättare i Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg 

2019-04-01 – 
2023-03-31 

Ersättare 

Monika Hedström (M) 

Småstuguvägen 20 

982 38 Gällivare 

Ledamot i Samordningsförbundet Pyra-
mis Luleå 

2019-04-01 – 
2023-03-31 

Ledamot 

Bengt-Åke Strand (SJVP) 

Torgvägen 8 

952 43 Töre 

Ersättare i Samordningsförbundet Pyra-
mis Luleå 

2019-04-01 – 
2023-03-31 

Ersättare 

Erika Sjöö (SJVP) 

Instrumentvägen 39 

961 46 Boden 

Ledamot i Samordningsförbundet Ac-
tivus Piteå 

2019-04-01 – 
2023-03-31 

Ledamot 

Roland Nordin (M) 

Centralgatan 6A 

951 34 Kalix 

Ersättare i Samordningsförbundet Ac-
tivus Piteå 

2019-04-01 – 
2023-03-31 

Ersättare 

Ellinor Sandlund (M) 

Trombongatan 6 

943 33 Öjebyn 

Ledamot i Samordningsförbundet Con-
sensus Älvsbyn 

2019-04-01 – 
2023-03-31 

Ledamot 

Berit Hardselius (C) 

Nybyn 23 

942 92 Älvsbyn 
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Ledamot i Samordningsförbundet Con-
sensus Älvsbyn 

2019-04-01 – 
2023-03-31 

Ersättare 

Sara Bjerregaard (SJVP) 

Svedjevägen 33 

961 43 Boden 
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§ 18 

Jämställdhetsrapport 2018  
Dnr 5012-2018 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Reservationer 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslu-

tet. Socialdemokraterna lämnar in en skriftlig reservation, som återges ne-

dan. 

Yttrande  
Jämställdhet är ett prioriterat område inom Region Norrbotten. Regionen ska 

vara en attraktiv arbetsgivare där jämställda och jämlika villkor råder. Reg-

ionen ska erbjuda en likvärdig hälsa, vård och medborgarservice till alla, 

oavsett kön.  

Sammanfattning 
Region Norrbotten har under ett antal år årligen tagit fram en handlingsplan 

för sitt jämställdhetsarbete som sedan följs upp och rapporteras i en årsrap-

port. I Jämställdhetsrapport 2018 presenteras årets arbete. 

Jämställdhetsperspektivet bör framöver än mer aktivt integreras i regionens 

styrande dokument och verksamheter. Det bör således inte hanteras i någon 

separat handlingsplan eller följas upp i någon separat årsrapport utan hante-

ras i ordinarie styrning och uppföljning. Detta är viktigt för att jämställdhets-

arbetet inte ska uppfatta som en extra ”pålaga”. 

Regionstyrelsen har 2019-01-30 § 30 beslutat godkänna jämställdhetsrappor-

ten 2018 och att den delges fullmäktige, att från 2020 ingår jämställdhetsper-

spektivet i Region Norrbottens ordinarie uppföljning och kommer inte att 

redovisas i en separat rapport, samt att regiondirektören får i uppdrag att se 

över behovet i organisationen gällande kompetensutveckling inom jäm-

ställdhetsområdet.  

Ärendet 

Bakgrund 

Genom undertecknandet av den europeiska jämställdhetsdeklarationen 

(CEMR) har Region Norrbotten förbundit sig att upprätta en jämställdhets-

plan där prioriteringar och åtgärder samt de resurser som ska tilldelas för 

ändamålet redovisas. Jämställdhetshetsrapporten består av två delar; patient- 

och medborgarperspektivet samt medarbetarperspektivet. 

Jämställd verksamhet – patient- och medborgarperspektiv 

MakEQuality är ett uppföljningsverktyg som mäter jämställdhet inom fyra 

områden: systematiskt förbättringsarbete, likvärdig resursfördelning, lika 

möjligheter till den politiska beslutsprocessen samt avtal med samarbets-

partner som främjar jämställdhet. I rapporten redovisas arbete inom dessa 

områden.  
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Det pågår en del aktiviteter inom jämställdhetsområdet, men regionens verk-

samheter bedöms inte vara jämställdhetsintegrerade då det fortfarande sak-

nas systematik i arbetet. Ett sätt att utveckla detta, med befintliga resurser, 

skulle kunna vara att kompetensutveckla nyckelpersoner kopplat till plane-

ring-, uppföljnings- och analysarbete och verksamhetsutveckling. Detta 

skulle kunna vara ett sätt att stärka jämställdhetsperspektivet i arbetet och 

även kunna stödja verksamheten på ett annat sätt än idag. Vidare bör region-

en även se över olika möjligheter till jämställdhetsutbildning för olika grup-

per inom organisationen, t ex bör alternativet med webbutbildning övervägas 

i de fall det bedöms vara lämpligt. 

Jämställt medarbetarskap - medarbetarperspektiv 

För området medarbetare använder Region Norrbotten Nyckeltalsinstitutets 

jämställdhetsindex, JÄMIX som genom nio nyckeltal/indikatorer visar på 

centrala aspekter av jämställdhet inom regionen. Underlaget baseras på upp-

gifter från regionens HR-system per den 30 september 2018.  

Resultat för Region Norrbotten 
totalt 

2016 2017 2018 

JÄMIXindex 116 107 112 

Region Norrbotten har i jämförelse med övriga regioner och landsting som 

mäter JÄMIX ® ett värde som ligger i nivå med medianvärdet för bran-

schen. Resultatet har förbättrats något från föregående år och det beror 

främst på följande indikatorer; Skillnad i uttag av föräldradagar (+3), Skill-

nad i andel tillsvidareanställda (+3) och aktivt arbete (+1). Dessa beskrivs 

mer detaljerat nedan. Poängen på indikatorerna i JÄMIXindex påverkas 

nästan uteslutande av skillnader i utfall mellan kvinnor och män. Skillnader-

na kan öka respektive minska mellan könen och påverka poängsättningen 

utan att utfallet som helhet förändrats.  

Skriftlig reservation 

Från socialdemokraterna: ”Vi reserverar oss mot beslutet och vår motivering 

till detta är följande: Enligt kommunallagen (5 kap, 1 §) skall ärenden av 

större vikt eller principiell beskaffenhet avgöras av regionfullmäktige. Vi 

anser att jämställdhetsrapporten och beslutet om att avskaffa densamma är 

av större vikt. Förutom detta vill vi reservera oss mot ärendehanteringen. 

Varken i kungörelsen, kallelsen, ärendebeskrivningen i handlingarna till 

mötet eller då presidiets ordförande presenterade ärendet framstod det med 

tydlighet att det var ett delgivningsärende. Vi anser att det måste göras tyd-

ligt för ledamöterna. 

Protokollsnotering 

Anders Josefsson (M) avbryter sin tjänstgöring och ersätts av Marina Eriks-

son (M).  
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§ 19 

Internationella beredningens 
årsrapport 2018 

Dnr 14-2019 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Yttrande  
Internationella beredningen har en viktig uppgift för att samla regionens 

arbete med internationell samverkan, påverkan och kunskapsuppbyggnad. 

Under 2018 gjordes en hel del insatser som redovisas i bilaga. Region Norr-

bottens arbete på internationella arenan är viktigt och 2018 arbetade politiker 

och tjänstemän hårt med bland annat EU:s nya långtidsbudget.  

Sammanfattning 
Internationella beredningen beslutade vid sitt första sammanträde 16 sep-

tember 2015 § 4 att årligen återkoppla till målen i styrelsens strategi för 

landstingets internationella engagemang. Under 2018 har fullmäktige antagit 

en påverkanspolicy som har ersatt den internationella policyn. Arbetet med 

de internationella frågorna har inkorporerats i den strategiska planen. Denna 

årets uppföljning är gjord enligt påverkanspolicyn. 

Regionstyrelsen har 2019-01-30 § 31 beslutat godkänna internationella be-

redningens årsrapport 2018 och att rapporten delges fullmäktige.  

Ärendet 
Den årliga återkopplingen av internationella beredningens arbete bifogas 

som bilaga. Årsrapporten tar upp viktiga insatser som är gjorda under 2018 

där bland annat arbetet med EU:s nya långtidsbudget, arbete med att undan-

röja gränshinder samt olika projekt som genomförts under året.  

 

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 13 FEBRUARI 2019 

 45 

 

 

 
 

§ 20 

Interpellations- och frågesvar 
 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 1-2019 om självvald 

inläggning från Glenn Berggård (V) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar interpellation 2-2019 om rätt till 

värmehjälpmedel vid SLE och diagnosen sekundär Raynauds fenomen 

(Anders Öberg, S) 

 Nils-Olov Lindfors (C) besvarar fråga 1-2019 om snabbladdningsstolpar i 

hela Norrbotten från Kristina Nilsson (V) 

 Thomas Vedestig (SJVP) besvarar fråga 2-2019 om ledamotsdagar i reg-

ionala utvecklingsnämnden från Kristina Nilsson (V) 

 Kenneth Backgård (SJVP) besvarar fråga 3-2019 om regionrådets inköp 

av avancerad teknisk utrustning från Linda Jonsson (V) 
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§ 21 

Sammanträdet avslutas 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 16:09. 
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Interpellation 1-2019 om självvald inläggning 
(Glenn Berggård, V) 

Dnr 524-2019 

Till regionrådet Kennet Backgård (SJVP): 

Självvald inläggning (SI) finns sedan några år framgångsrikt infört inom bl a 

vuxenpsykiatrin i Lund, Kalmar och Norra Stockholm. I planeringen för den 

nya psykiatribyggnaden vid Sunderby Sjukhus så skall även där införas SI 

när den byggnaden står klar 2021. Vuxenpsykiatrin vid Piteå sjukhus införde 

SI december 2018.  

Hur pågår förberedelsearbetet och när beräknas SI kunna införas även på den 

psykiatriska vårdavdelningen vid Gällivare sjukhus? 

Svar från Kenneth Backgård (SJVP): 

Som regionråd med bakgrund i psykiatrin är jag positiv till att man inför 

självvald inläggning (SI) för den här patientgruppen. Planeringen är att in-

föra (SI) vid psykiatrisk vårdavdelning på Gällivare sjukhus under våren 

2020.  

Vid (SI) skrivs patienten både in och ut från vårdavdelningen av sjuk-

sköterska vilket ställer krav på nya arbetssätt. Verksamheten i Gällivare har 

avvaktat med att införa (SI) för att kunna ta del av erfarenheter från psykia-

trin i Piteå där (SI) infördes december 2018.  

Erfarenheter av införandet inom psykiatrin i Piteå är att personal behöver en 

lång förberedelsetid med utbildning och studiebesök för att känna sig trygg 

med nya arbetssätt. Under förberedelsearbetet har det varit viktigt att proces-

sen dokumenterats och lokala rutiner och informationsmaterial upprättats.  

Verksamheten i Gällivare har påbörjat sitt förberedelsearbete 2018 och under 

2019 kommer all personal från vårdavdelningen att erhålla utbildning i (SI) 

samt genomföra studiebesök till den psykiatriska vårdavdelningen i Piteå. 
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Interpellation 2-2019 om rätt till värmehjälpmedel 
vid SLE och diagnosen sekundär Raynauds 

fenomen (Anders Öberg, S) 

Dnr 539-2019 

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP): 

Med den senaste rekordkalla januari har det varit ytterst kännbart att perso-

ner med sekundär Raynauds fenomen, som innebär att blodkärlen i fingrar 

eller tår drar ihop sig vid kyla och blir vita och stela, de kan bli blågrå och 

efter ett tag röda och svullna, detta kan även gälla personer som har Sklero-

dermi. Båda diagnosgrupperna är relativt små grupper, men för personerna 

är viktigt att undvika kärlspasm, då varje tillfälle lämnar en liten skada i 

kärlet och försämrar cirkulationen ytterligare.  

Det är alltså tillstånd som orsakar smärta och i vissa fall även domningar och 

övergående kramp.  Personer med dessa diagnoser behöver trots medicine-

ring och behandlingar andra insatser för att klara av ett kallt klimat. Det är 

inte heller helt ovanligt med nekroser, där huden på fingrarna dör pga. syre-

brist. Detta är oerhört smärtsamt och kan i värsta fall leda till amputation 

Den viktigaste behandlingen består i att hålla sig varm om händer och fötter 

vid kyla. Det finns relativt enkla åtgärder och det är att tillgängliggöra olika 

former av hjälpmedel som värmekuddar, värmeväst, elektriska värmesock-

ar/vantar och sulor som gör det möjlighet att hålla fötter och händer varma.  

 

Med anledning av dagens förutsättningar för patientgruppen vill jag ställa 

frågan till regionstyrelsens ordförande: 

 Kommer Region Norrbotten att ta in värmehjälpmedel i regionens hjälp-

medelssortiment som tex sulor, strumpor och handskar mm för de perso-

ner som har en dokumenterat diagnos, sekundär Raynauds fenomen mfl? 

 Kommer det finnas möjlighet för patientgruppen att kunna framför sina 

synpunkter och erfarenheter för val av lämpliga hjälpmedel.  

Svar från Kenneth Backgård (SJVP): 

 Innehållet i regionens hjälpmedelssortiment är prioriterat mot de svåraste 

funktionsnedsättningarna där hälso- och sjukvårdskompetens krävs för 

bedömning och utprovning. Värmehjälpmedel tillhandahålls inte av reg-

ionen eftersom de generellt sett inte fordrar hälso- och sjukvårdskompe-

tens samt att det finns en god tillgång till dessa hjälpmedel på marknaden. 

Det är således ett egenansvar att köpa dessa hjälpmedel om behov finns. 

 Patientorganisationer har möjlighet att lämna synpunkter på hjälpmedels-

riktlinjerna vid de samverkansmöten som hålls tre gånger per år i anslut-

ning till den årliga revidering som görs av regionens hjälpmedelsriktlin-

jer. Vi skall ta med oss frågan så att vi i de samråd som genomförs under 

verksamhetsåret får den belyst och värderad utifrån patientgruppens be-

hov.  
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Fråga 1-2019 om snabbladdningsstolpar i hela 
Norrbotten (Kristina Nilsson, V) 

Dnr 589-2019 

Till regionrådet Nils-Olov Lindfors (C): 

Snabbladdningsstolparna med en effekt av 50-150 kW är de laddmöjligheter 

som behövs vid längre transporter, när laddning ej kan ske via de effektkle-

nare destinationsladdarna eller hemma över natten till exempel. Det är idag 

möjligt att färdas i elbil i budgetklass (10-30 mil räckvidd) längs kusten utan 

timslånga laddtider, men icke så i inlandet. Och absolut inte under vintern då 

kyla och snö förkortar räckvidden med 25-50%. Destinationsladdare finns 

idag i regional, privat och kommunal regi. Och fler planeras. 

 

På sidan 4 i Region Norrbottens Transportstrategi 2016 står att vi ska ”verka 

för en utveckling av infrastrukturen för ökad möjlighet till fordon med eldrift 

och andra fossilfria bränslen”. Något som är akut och behövlig, då transpor-

ter står för c:a 50% av Region Norrbottens verksamheters samlade koldiox-

idutsläpp (Miljöredovisning 2017, sid 3)  

 

Att vi måste och ska minska koldioxidutsläpp drastisk är inget fritt val för 

oss som tillämpar Agenda 2030. Målet för förnyelsebara drivmedel i trans-

portsektorn ska vara >20 procent står dessutom i Norrbottens Klimat- och 

energistrategi 2015-2020. Här kan vi också läsa att enbart regionens verk-

samheter står för c:a 4 miljoner personmil sjuk- och tjänsteresor. Tusen var 

runt jorden…  

 

I förslaget till RUS för 2030 står på sidan 26 att vi ska ”arbeta för att säker-

ställa framkomlighet och säkerhet på länets transportinfrastruktur.” Dock 

omnämns varken elbil eller (snabb)laddstolpar i detta dokument. 

 

Min fråga till regionrådet, och tillika nämndsledamoten i regionala utveckl-

ingsnämnden, är om regionen har för avsikt att underlätta för sina verksam-

heter, medarbetare, medborgare, turister och besökare att transportera sig 

fossilfritt genom att skyndsamt bygga ut snabbladdningsinfrastrukturen för 

elfordon? Trots att M-Kd-budget som antogs i december gav stoppande ef-

fekter på Klimatklivet (inga nya projekt beviljas av Naturvårdsverket)? Med 

de tekniska lösningar som står till buds idag och regionen ensam eller i sam-

arbete med kommuner, bolag, företag och/eller samarbetsorgan Energikontor 

Norr?  

Svar från Nils-Olov Lindfors (C): 

Det känns bra att Ni i vänsterpartiet är aktiva i denna för regionen viktiga 

fråga i Agenda 2030-anda.  

Helt givet är att vi i den politiska regionledningen är aktiva i omställningen 

till ett fossilfritt Region Norrbotten och där ingår uppbyggnaden av ladd-

infrastruktur för elbilar. Här är det särskilt viktigt att betona uppbyggnaden 

av laddinfrastruktur också i inlandet.  

Vi ska vara aktiva i påverkansarbetet och ta del av de investeringsmedel som 

finns tillgängliga. Vi kan även nämna att i nya regeringens budget kommer 

”Klimatklivet ” tillbaka, med ”öronmärkta” medel för att påskynda upp-

byggnaden av laddinfrastruktur i landet.  
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Vill även nämna att parallellt med detta jobbar vi även med laddinfrastruk-

turen på våra egna ytor i anslutning till sjukhus och hälsocentraler. En nöt att 

knäcka i detta sammanhang är betalningsfrågan eftersom regioner inte får 

sälja ström.  

Sammanfattningsvis kan noteras att vi gör allt i vår förmåga att verksamheter 

medborgare, medarbetare och besökare kan transportera sig fossilfritt i vår 

vackra region. 
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Fråga 2-2019 om ledamotsdagar i regionala 
utvecklingsnämnden 

Dnr 590-2019 

Från Kristina Nilsson (V): 

Nämnden tillsattes 2019 och har att greppa många och stora frågor som till-

fördes f.d. landstinget i och med att det regionala ansvaret övertogs från 

Länsstyrelsen i januari 2017. Att ha möjlighet skaffa information och utbilda 

sig som ledamot är centralt för kvaliteten på nämndens beslut. Under ter-

minstid har nämnden ett möte per månad, det första varade i två timmar, 

inklusive den timme berörda tjänstemän gav information/utbildning till oss 

ledamöter, närvarande ersättare och råd. 

 

Jag menar att det behövs ytterligare tillfällen, än de vid sammanträdena, för 

oss ledamöter att skaffa information och fördjupa vår kunskap om regionala 

frågor. Till exempel genom studiebesök, egna som tillsammans i nämnden, 

deltagande i konferenser, dialoger med norrbottningar med mera. Som fri-

tidspolitiker har jag i dagsläget endast möjlighet ta ledigt från arbetet och få 

eventuell resa-logi bekostad i samband med nämndens sammanträden.  

 

Min fråga är om arvoderade ledamotsdagar, liknande de regionstyrelsens 

icke rådsledamöter och beredningarnas ledamöter har, planeras även för 

ledamöter i RUN? Så robusta, trovärdiga och Norrbottenförankrade beslut 

kan fattas av nämnden. 

Svar från Thomas Vedestig (SJVP): 

Tanken är god men det är inte aktuellt att skriva in 10 dagar per ledamot, 

däremot så kan nämnden med arvodering skicka en eller flera ledamöter till 

medborgardialog, studiebesök, utbildningar och andra arrangemang.  
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Fråga 3-2019 om regionrådets inköp av avancerad 
teknisk utrustning (Linda Jonsson, V) 

Dnr 592-2019 

Till regionrådet Kenneth Backgård (SJVP): 

Vi har under de senaste veckorna kunnat läsa om den mycket avancerade 

tekniska utrustning som regionråd Kenneth Backgård införskaffat under sin 

tid som oppositionsråd. Datorerna, som jag främst syftar på, har omtalats 

som menade för gaming, datorspelande som ställer stora krav på grafik och 

prestanda. Något som dessa datorer lever upp till och långt över det behov 

regionpolitiskt arbete har som snarare omfattar dokumenthantering. Som alla 

övriga har klarat utan problem med den utrustning som regionen tillhanda-

håller. Backgård har konsekvent förnekat att han sysslar med den här typen 

av datorspelande och då ställer jag mig än mer frågande till behovet av 

denne enorma kapacitet.  

Tills det kom till min kännedom att datorer av denna typ även används vid 

tung videoredigering. I ljuset av Backgårds egen förklaring att utrustningen 

är inköpt innan valet, till den arbetssituation han hade då. Tillsammans med 

hur sjukvårdspartiets valkampanj till stor del byggdes på stora mängder val-

filmer i flertalet olika forum, leder det mig till att ställa denna fråga till Ken-

neth Backgård:  

 Har omkostnadsmedel finansierat Sjukvårdspartiets och Kenneth 

Backgårds valkampanj genom inköp av utrustning att producera och 

redigera valfilmer med? 

Svar från Kenneth Backgård (SJVP): 

Svaret är nej. Sjukvårdspartiet har beställt och finansierat samtliga val- och 

videofilmer, vilka samtliga har producerats av Egerup produktion & Studio 

AB i Luleå. 

 


