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Motion om att införa trohetsbonus till personalen

Birgitta Nordvall (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Karl Gustav Lilja (KD) och Anna Karin Lundberg (KD) har 

lämnat in en motion till regionfullmäktige om att införa trohetsbonus till personalen.

Motionärerna yrkar på att lång yrkeserfarenhet och kompetens i kombination med kontinuitet ska 

generera en lönebonus för svårrekryterad vårdpersonal inom primärvården och motionärerna vill att 

ett system inrättas för trohetsbonus som ett sätt att bibehålla kompetens och vara en attraktiv 

arbetsgivare.

Av motionsyttrandet framgår att Region Västerbotten är eniga om vikten av att bedriva en attraktiv 

personalpolitik för att kunna behålla och även kunna rekrytera ny personal. Vidare framhålls att 

forskning visar att medarbetares arbetsmiljö är den enskilt viktigaste faktorn för att bibehålla 

personal. Lönebildning har en viktig funktion som bidragande till att regionen kan vara en 

konkurrenskraftig arbetsgivare och för medarbetare tillämpas den gemensamt framtagna 

lönepolitiska plattformen.

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Motion om att ansluta Region Västerbotten till Mina Meddelanden

Nicklas Sandström (M) har lämnat in motionen ”Anslut VLL till Mina Meddelande” till 

regionfullmäktige och önskar att regionen ansluter till den digitala tjänsten Mina Meddelanden som 

är en myndighetsgemensam tjänst för att kunna ta emot meddelanden från olika myndigheter, i 

stället för via papperspost, på ett säkert sätt.

Av motionsyttrandet framgår att utifrån den digitaliseringsstrategi som landstingsstyrelsen 

fastställde för myndigheten under hösten 2018, pågår ett flertal aktiviteter och processer som är av 

betydelse för vilka möjligheter till digitala anpassningar som kommer att finnas framgent. En 

möjlighet kan vara att ansluta till tjänsten Mina Meddelanden under förutsättning att andra 

processer färdigställs.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om möjlighet att ställa frågor till regiondirektören inför fullmäktiges möten

Peter Lindkvist (-) har lämnat in en motion där det föreslås att fullmäktige ska besluta att dess

ledamöter ska ges möjlighet att lämna in frågor till regiondirektören inför fullmäktiges

sammanträden för besvarande.

Av motionsyttrandet framgår att möjligheterna för fullmäktiges ledamöter att interpellera och ställa 

frågor regleras i kommunallagen. Interpellationer får ställas av fullmäktiges ledamöter och riktas till 

ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.

Det saknas alltså rättsligt stöd för fullmäktige att interpellera och ställa frågor direkt till 

regiondirektören eller annan tjänsteman.



Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Motion om att borra dina hål på bussen

Birgitta Nordvall (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Karl-Gustav Lilja (KD) och Anna Karin Lundberg (KD) 

föreslår i en motion till fullmäktige att man utreder möjligheterna för att inrätta en mobil 

tandvårdsenhet om utredningen visar på positiva effekter för Västerbottens inland.

Av motionsyttrandet framgår att det inom folktandvården finns lång erfarenhet av arbete med en 

mobil klinik och en mobil tandläkarutrustning. Den mobila kliniken som införskaffades 1980 

avvecklades i början på 2000-talet på grund av åldersskäl. Efter detta har tandvården enbart övergått 

till att använda mobila utrustningar som då kan ställas upp i befintliga lokaler. Att använda en mobil 

utrustning i befintliga lokaler som inte är anpassade till tandvård innebär utmaningar både avseende 

miljö- och arbetsmiljö. Därför är det i många fall bättre att använda sig av en mobil klinik avsedd för 

tandvård.

I en framtid är det möjligt att även tandvård på vuxna och akut tandvård kan utföras på den mobila 

kliniken. Dessa mobila lösningar har uppskattats av både barn, föräldrar, äldre, skola och boenden.

En utmaning vid övergång till mobila kliniker har varit att kunna upprätthålla en optimal bemanning 

över tid och att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar för uppställning. Att i dag införskaffa en 

mobil klinik löser inte det tillgänglighetsproblem som finns framförallt i södra Lappland. Där är 

samtliga kliniker fortfarande i bruk, men det saknas personal för att kunna bemanna dessa 

kontinuerligt.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om att etablera en ny hälsocentral på Campus med fokus på studenter

Nicklas Sandström (M) har lämnat in motionen ”Etablering av ny hälsocentral på Campus med fokus 

på studenter” till regionfullmäktige. I motionen föreslås att man utreder möjligheten att etablera en 

ny hälsocentral i Campusområdet med fokus på studenthälsa.

Av yttrandet framgår att primärvården, utifrån befolkningsprognoser och expandering av 

bostadsområden av Umeå, har identifierat behov av en nyetablering av ytterligare en hälsocentral i 

de östra stadsdelarna. Regionens fastighetsavdelning ska initiera en dialog med företrädare för 

Akademiska hus, för att identifiera eventuella möjligheter till lokaler på Campus i Umeå.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om forskningsinsats rörande manlig fertilitet

Henrik Agerhäll (-) har lämnat in motionen ”Forskningsinsats rörande manlig fertilitet” till 

regionfullmäktige. Motionen föreslår att Region Västerbotten ska genomföra en studie bland länets 

män i syfte att utreda om minskad fertilitet hos män är ett problem i Västerbotten samt klargöra 

bakomliggande orsaker till infertilitet hos män.

Ett förslag till motionsyttrande har upprättats.

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.



Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Lycksele-Malå

I och med att Åsele, Storumans, Vilhelmina och Sorsele kommuner från och med den 1 januari 2019 

kommer att ingå i Samordningsförbundet Lycksele Malå måste en ny förbundsordning antas.

I samband med remissrundan framkom synpunkter på de förslag till namn för förbundet som 

kommunicerats och styrelsens sammansättning. Nytt namn blir Samordningsförbundet södra 

Lappland.

Förbundsstyrelsens sammansättning följer den praxis som andra samordningsförbund tillämpar med 

att deltagande kommuner ses som en (1) part och man på olika sätt delar på posterna. För detta 

redogörs i förbundsordningen under § 5.

Regionfullmäktige har beslutat:

Ny förbundsordning antas i enlighet med förslag för Samordningsförbundet södra Lappland (tidigare 

Lycksele-Malå) att gälla från den 1 januari 2019.

Revidering av reglemente för Patientnämnden

Patientnämnden har sett behov av att revidera reglemente för sin verksamhet och förordar i ett 

förslag bland annat vissa ändringar gällande rekrytering av förvaltningschef. Patientnämnden 

förordar en lösning där denne ska rekryteras av nämnden. 

I sitt yttrande ställer sig regionstyrelsen bakom förslaget till reviderat reglemente, förutom vad gäller 

rekrytering av förvaltningschef. Om patientnämnden rekryterar förvaltningschefen får nämnden det 

arbetsrättsliga ansvaret för denne, med tillhörande arbetsmiljöansvar och ledningsansvar. 

Regiondirektören är enligt kommunalrätten den högste tjänstemannen i regionen och har till uppgift 

att leda styrelsens förvaltning. Mot den bakgrunden är det av vikt att regiondirektören anställer 

samtliga förvaltningschefer i den nya nämnds- och förvaltningsorganisation som nu gäller i Region 

Västerbotten. Detta gäller för övriga nämnder i Region Västerbotten och regionstyrelsen anser det 

inte motiverat att patientnämnden frångår denna huvudregel. Det blir ett förtydligande vad avser å 

ena sidan det arbetsrättsliga och å andra sidan verksamhetsfrågor som är nämndens att förvalta. Det 

är också en tydlighet i att ha ett så likartat system för hela regionen där så är möjligt, anser 

Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har beslutat att lämna följande yttrande:

Styrelsen förordar den ursprungliga skrivningen i förslag till reglemente med lydelsen:

Nämndens förvaltning ska ledas av en förvaltningschef. Förvaltningschefen ska rekryteras av 

regiondirektören, i nära samråd med nämnden. Styrelsen har inget övrigt att erinra mot 

patientnämndens förslag till revidering av reglemente.

Regionfullmäktige beslutar:

Reglemente för patientnämnden fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag.



Arkivreglemente för Region Västerbotten

Med hänvisning till bestämmelserna i arkivlagen och arkivförordningen har ett arkivreglemente för 

Region Västerbotten tagits fram. Det innehåller föreskrifter om myndighetens arkivvård, dess 

nämnder och övrig verksamhet där regionen utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande.

Regionfullmäktige har beslutat att anta arkivreglementet för Region Västerbotten.

Utökning av revisionens budgetram för 2019

Den 1 juni 2018 äskade revisionen om ett budgetanslag på 7,8 Mkr exklusive indexuppräkning (8 

Mkr) för 2019. Revisionens budget 2018 uppgick till 6,8 Mkr. I oktober 2018 kompletterades

budgetäskandet med cirka 900 000 kronor, motsvarande det överskott som revisionen haft i sin 

konsultbudget 2018.

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2018 att anvisa 7,45 miljoner kronor till Revisionen i 

budgeten för 2019. I fullmäktigepresidiets beredning framgick att äskandet om en utökad ram 2019, 

skulle hanteras som ett särskilt ärende i början av 2019.

I revisionens budgetskrivelser beskriver man bland annat hur regionbildningen förväntas leda till en 

ökning av omfattningen på revisionsuppdraget. För att klara av detta gör man bedömningen att det 

sakkunniga stödet behöver utökas med två årsarbeten. 

Den ena tjänsten är tänkt att finansieras genom ett ökat revisionsanslag medan den andra finansieras 

med de intäkter som revisionen får för granskningen av regionens kommunalförbund, 

samordningsförbund och kommunala företag. Intäkter för dessa granskningar väntas dock inte 

tillfalla revisionen förrän 2020, vilket innebär att man behöver en extra förstärkning av budgeten för 

2019.

Regionfullmäktige har beslutat att utöka revisionens budgetram med 550 000 kronor, till 8 miljoner 

kronor för 2019.

Finansiering sker från regionstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.




