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Revisorernas rapport till regionfullmäktige

Revisionens ordförande informerade om aktuella granskningar. Se protokoll från fullmäktige för mer 

information. Protokollet publiceras på regionens webbplats några dagar efter sammanträdet. (Se 

länken överst i denna sammanfattning).

Motion om skötrum för vuxna på Norrlands universitetssjukhus

Linda Strandberg (SD) med flera har till regionfullmäktige anmält motionen ”Skötrum för vuxna på 

NUS”. Motionärerna föreslår att ett skötrum för vuxna ska inrättas på Nus med bland annat en taklyft 

och skötbord med uppfällbart fallskydd.

Av yttrandet framgår att det i dagsläget inte finns behov av att inrätta ett vuxenskötrum på Nus. Vid 

behov av skötrum ska informationen eller entrévärdar kontaktas som tillsammans med 

sjukhussamordnaren löser behovet på någon av mottagningarna eller klinikerna. Det finns även en 

portabel lyft som vid allmänna behov av lyft kan kvitteras ut via informationen i centralhallen. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Utvecklingen av digitala vårdtjänster – rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar 

för digitala vårdtjänster i primärvården med mera

Utvecklingen av de digitala vårdtjänsterna går snabbt. Antalet digitala vårdkontakter ökar kraftigt hos 

regionerna. SKL:s styrelse beslutade i maj 2017 om en rekommendation till landstingen om 

gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter.

Innebörden av rekommendationen innebar en halvering av tidigare gällande nivå. 

Rekommendationen antogs av dåvarande Västerbottens läns landsting i juni 2017.

Under 2018 gjordes en regiongemensam utvärdering av den självkostnadskalkyl som låg till grund för 

den nuvarande rekommendationen. Utvärderingen visade att ersättningsnivåerna kunde sänkas 

ytterligare efter remissbehandling från regionernas ekonomidirektörer och de digitala vårdaktörerna.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbotten ställer sig bakom SKL:s styrelses rekommendation från den 14 juni 2019 i sin 

helhet.



Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2019

Region Västerbotten är sedan 2016 medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. 

Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Kommuninvest ekonomisk 

förening. Den ekonomiska föreningen har 90 procent av Sveriges kommuner och regioner som 

medlemmar. Med medlemskapet följer en insatsskyldighet. Insatsskyldigheten beräknas utifrån 

invånarantalet där mininivån för regioner uppgår till 40 kronor per invånare och högsta nivån uppgår 

till 180 kronor per invånare. Region Västerbotten har idag ett insatskapital på 25 054 891 kronor eller 

92,74 kronor per invånare. Detta motsvarar cirka 50 procent av högsta nivån. 

Vid föreningsstämman i Kommuninvest ekonomiska förening 2017-04-20 fastställdes nuvarande 

stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening och då beslutades om möjligheten för medlemmarna 

att på eget initiativ och i egen takt erlägga ytterligare särskilda insatser för att snabbare fullgöra den 

obligatoriska insatsskyldigheten som medlemskapet innebär.

Kommuninvest har nu frågat om Region Västerbotten önskar nyttja möjligheten att under 2019 

erlägga en särskild medlemsinsats. Förfrågan har utgått till medlemmar som inte uppnått den 

stadgemässigt högsta insatsnivån. Svar ska lämnas senast 2019-10-31 och är bindande.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbotten meddelar Kommuninvest ekonomiska förening att en extra medlemsinsats 

önskas inbetalas under 2019 med återstående insatsbelopp upp till den stadgemässigt högsta 

insatsnivån, motsvarande 180 kronor per invånare. 

Region Västerbotten betalar en särskild medlemsinsats om 23 572 829 kronor till Kommuninvest 

ekonomiska förening eller det belopp som styrelsen i föreningen medger att regionen tillåts delta 

med.

Utgiften finansieras inom regionens tillgängliga likviditet.

Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling: Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt 

plan för ekonomi 2021–2022

Enligt kommunalförbundets förbundsordning ska förslag till budget med plan för verksamhet och 

ekonomi tillställas medlemslandstingen/regionerna för godkännande.

Förbundsdirektionen har den 10 april 2019 beslutat att godkänna förslaget inför utskick till 

medlemmarna.

Regionfullmäktige har beslutat:

Verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2020 

samt plan för ekonomi 2021–2022 godkänns.



Redovisning av partistödets nyttjande 2018 samt utbetalning 2020 

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 

partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet ska stärka partiernas ställning i den lokala 

demokratin och användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till länsinvånarna. 

Parti som får mandatstöd enligt ovan ska lämna en skriftlig redovisning och granskningsrapport som 

visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari –

31 december och lämnas till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Mandatstöd betalas inte ut till ett parti som inte lämnat sådan redovisning. I enlighet med 

kommunallagen ska fullmäktige årligen, vid sitt möte i september eller vid därefter närmast följande 

sammanträde, fatta beslut om kommande års utbetalning av partistöd.

Den 30 juni hade samtliga partier i Region Västerbotten inkommit med sina redovisningar av 

föregående års nyttjande av partistöd.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbotten betalar ut partistöd enligt 2019 års nivå (mandatstöd 132 230 kr/mandat), 

uppräknat med LPI för 2020 enligt följande fördelning:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 26 mandat

Moderata Samlingspartiet, 10 mandat

Vänsterpartiet, 10 mandat: 

Centerpartiet, 8 mandat

Liberalerna, 6 mandat

Sverigedemokraterna, 5 mandat 

Kristdemokraterna, 4 mandat

Miljöpartiet de gröna, 2 mandat

Partistödet delas upp och utbetalas två gånger per år, i januari och juli 2020

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Ambulanshelikopterverksamheten i Region Västerbotten bedrivs idag med en medeltung helikopter i 

avtal med en privat operatör, Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA). 

Nuvarande avtal mellan Region Västerbotten och BSAA löper ut den 2021-12-31 med option på 

förlängning fram till 2022-05-31. För att utnyttja förlängningsoptionen ska Region Västerbotten 

meddela operatören senast 18 månader innan avtalet löper ut.

Inför en eventuell förlängning av avtalet eller en förnyad upphandling av helikoptertjänsten har 

Region Västerbotten värderat medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) som ett 

alternativ till upphandling av tjänsten enligt LOU. Värderingen har omfattat tjänstens innehåll, 

ekonomi, möjligheter till insyn och påverkan i beslutsfattande samt regional och nationell 

samverkan. 



Regionstyrelsen beslutade i april 2019 att ge i uppdrag till regiondirektören att bereda en ansökan 

om medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbotten ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. 

Förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans antas. 

Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar antas.

Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansieringen av och 

driftskostnadsfördelning för en helikopter för operativ drift i Region Västerbotten samt 

kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter antas. 

Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera en helikopter för Region Västerbottens 

användande, utifrån § 13.2, underställande av beslut, i förbundsordning för kommunalförbundet 

Svensk Luftambulans. 

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med 

beslutet. 

Två ledamöter och två ersättare samt en revisor ska utses till kommunalförbundet Svensk 

Luftambulans förbundsdirektion. 

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020

Enligt kommunallagen ska fullmäktige årligen besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas.

I enlighet med nya bestämmelser i kommunallagen sker tillkännagivanden om fullmäktiges 

sammanträden på regionens anslagstavla minst en vecka före sammanträdet.

Regionfullmäktige har beslutat:

Regionfullmäktige sammanträder under 2020 enligt följande:

25 februari 

28-29 april

16-17 juni

22 september

24-25 november

Gruppmöten den 24 februari, 27 april, 15 juni, 21 september och 23 november 2020. 




