
Sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 11 januari 

Vill du fördjupa dig i ärendena så finns handlingar och underlag till sammanträdet här:  

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2021-01-11  

 

Tilläggsbudget 2021 

Vid kommande sammanträde med regionfullmäktige planeras ett beslut om tilläggsbudget kring 
2021 års ekonomiska förutsättningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av underlaget inför 
beslutet.   

När regionplanen för 2021 beslutades i juni 2020 var de ekonomiska förutsättningarna oklara och 
pandemin i ett akut skede. Därför valde man att skjuta på vissa delar i beslutet om regionplanen och 
istället besluta om dessa i en tilläggsbudget för 2021 tidigt på året. 

Syftet med tilläggsbudgeten är att hantera justeringar av 2021 års budget. Detta gäller framförallt de 
beslut som staten tog i sin höstbudget om tillkommande statsbidrag, men också sådana genom 
pandemin tillkommande nya ekonomiska förutsättningar samt regionala politiska prioriteringar och 
vissa specifika budgetjusteringar.  

Tilläggsbudgetens långsiktiga konsekvenser för 2022 och framåt ingår i kommande planeringsprocess 
och ska inarbetas i nästa regionplan. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat att godkänna underlaget inför regionfullmäktiges beslut 
om tilläggsbudget för 2021. 

Särskilt yttrande: Alliansen 
Reservation: Alliansen 

 

Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade 

Hälso och sjukvårdsnämnden har beslutat att ingå avtal med Svenska Röda Korsets 
behandlingscentrum i Skellefteå kring specialiserad vård och behandling av krigs- och tortyrskadade 
flyktingar och asylsökande/papperslösa personer över 16 år. 

Den nuvarande överenskommelsen på området gällde till den 31 december 2020. Tidigare i detta 
ärende har beslut fattats att ersättningen till Röda Korset för 2021 uppgår till 1 500 000 kr. 

 

Yttrande över ”Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal 
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen”. 

Utbildningsdepartementet har gett Region Västerbotten möjlighet att yttra sig över förslag till 
ändringar i examensbeskrivningarna för läkar- och tandläkarexamen i högskoleförordningen. Syftet 
med de föreslagna ändringarna är att i den svenska regleringen tydliggöra och uppfylla minimikrav 
kring antal studietimmar för respektive utbildning i enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet. 

Av Region Västerbottens yttrande framgår att man inte har några invändningar mot förslagen i 
utredningen. 



Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att skicka iväg yttrandet enligt upprättat förslag. 

 

Initiativärende från KD till hälso- och sjukvårdsnämnden om att prioritera 
vårdpersonal vid vaccineringen 

Region Västerbotten bör göra en omprioritering vad gäller vaccineringen menar KD. Det handlar om 
såväl att kunna säkerställa vården inom sjukhus och hälsocentraler, som att säkerställa en god 
omsorg för våra äldre och andra som befinner sig i riskgrupp. 

Kristdemokraterna yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden ger uppdrag till hälso- och 
sjukvårdsdirektören att tillsammans med smittskydd omprioritera vaccinationsordningen, så att 
personal som vårdar covid-patienter eller arbetar inom särskilt viktiga vårdverksamheter erbjuds 
vaccin redan nu i initialskedet. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att ärendet föreslås vara besvarat.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade under nämndens sammanträde om 
vaccinationsprocessen och att viss vårdpersonal i Västerbotten kommer att prioriteras upp i 
vaccinationen. 

Reservation: KD 


