
Sammanfattning från regionfullmäktige den 25 februari

Föredragningslista och handlingar

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2020-02-25#agendaTabContent

Se sammanträdet i efterhand via webben

https://regionvasterbotten.se/insyn-och-paverkan/webbsandningar-fran-regionsfullmaktige   

Revisorernas rapport till regionfullmäktige 

Regionens förtroendevalda sju förtroendevalda revisorer är oberoende och granskar på uppdrag av 

regionfullmäktige och därmed också indirekt på uppdrag av medborgarna. Revisorerna nomineras av 

de politiska partierna och utses av regionfullmäktige.

Under sitt anförande för fullmäktige informerade revisionskollegiets ordförande Edward Riedl (M) 

om fyra av de senaste revisionsrapporterna samt förde ett resonemang kring regionens ekonomiska 

situation och budgetprocess.

De fyra fördjupade granskningarna handlar om avtalshanteringen, läkemedelskostnader samt två 

granskningar om barn och unga med psykisk ohälsa. Den ena av dessa granskningar har genomförts 

tillsammans med revisorerna från Umeå och Skellefteå kommun, vilket har varit positivt för att 

belysa fler perspektiv.

Granskningsrapporterna finns att läsa här (se missiven för övergripande sammanfattningar)

https://www.regionvasterbotten.se/revision/granskningar/fordjupade-granskningar

Se även mer information i protokollet från regionfullmäktige som publiceras några dagar efter 

sammanträdet.

Regionfullmäktige har beslutat att informationen är delgiven.

Motion om att inrätta en barnlots

Marianne Normark (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen ska inrätta en barnlots 

för barn och unga med psykisk ohälsa.

Av motionsyttrandet framgår att en enkel och fungerande väg in till vård för unga med psykisk ohälsa 

är ett prioriterat område inom vården därför finns bland annat familjecentraler och 

ungdomsmottagningar som vänder sig till målgruppen barn och unga. 

Under hösten 2019 startar även ett arbete mellan primär och specialistvård att se över vårdkedjan 

inom psykisk hälsa. Syftet är barnen snabbare ska komma till rätt vårdnivå.

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Motion om vaccinationsprogram för 65+

Marianne Normark (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att ett vaccinationsprogram för 

(åldersgruppen) 65+ införs i Region Västerbotten. Detta skulle innebära att onödigt lidande och att 

dödsfall kan undvika, samtidigt bidra till en betydande sam-hällsvinst i form av minskade kostnader 

för framtida vård och omsorg, menar Marianne Normark.



AV motionsyttrandet framgår att frågan om huruvida ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för 

influensa och pneumokockor till riskgrupper ska införas utreds just nu av regeringen. I yttrandet 

föreslås att Region Västerbotten även fortsättningsvis ska följa Socialstyrelsens rekommendationer 

gällande vaccinationsprogram och man inväntar utredningen som väntas presenteras inom kort.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om att utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskapsstöd för 

sköldkörtelns sjukdomar

Betty-Ann Nilsson (KD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att inrätta utarbeta bättre 

riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskap för sköldkörtelns sjukdomar.

Motionären menar att kunskapen om sköldkörtelns sjukdomar är otillfredsställande och ser väldigt 

olika ut såväl regional som nationellt. Många patienter upplever att de mår dåligt även med 

behandling av läkemedlet Levaxin. Det finns behov av mer individuellt anpassad behandling och en 

förutsättning för detta är kunskap menar Betty-Ann Nilsson. Förslaget till regionfullmäktige är att ge i 

uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta riktlinjer och arbetssätt, att säkerställa 

kunskapsstöd till primärvården och specialistkompetens.

Av motionsyttrandet framgår att Hypothyreos (brist på sköldkörtelhormon) är en vanligt 

förekommande sjukdom som ger fler olika symtom. Alla patienter med hypothyreos erbjuds idag en 

anpassad behandling efter deras behov. Kunskapen i primärvården kring sköldkörtelns sjukdomar får 

också anses vara god.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om att införa en visselblåsarfunktion

Nicklas Sandström (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Västerbotten ska införa 

en visselblåsarfunktion.

Av motionsyttrandet framgår det att Region Västerbotten idag har system för att anmäla alla 

missförhållanden, bland annat det som rör patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Med hänvisning till ett resursperspektiv kommer regionen bygga vidare, förbättra och förtydliga 

redan befintliga styrande dokument och rutiner samt tydliggöra medarbetarnas rättigheter.

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Motion om stärkt beredskap

Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD), Thomas Palmgren (SD) och Linda Strandgren (SD) föreslår i en 

motion till regionfullmäktige att regionen utvecklar en samverkansmodell med kommunerna i 

regionen rörande beredskap, samt att regionen utvecklar en samverkansmodell med övriga regioner 

rörande beredskap.

Av motionsyttrandet framgår att regionen har tillsammans med andra aktörer, på både nationell och 

regional nivå, en bred och utvecklad samverkan. All samverkan på nationell och regional nivå syftar 

till att förbättra regionens förmåga att hantera kriser i fredstid och vid höjd beredskap.

Regionfullmäktige har beslutat att motionens anses besvarad.



Motion om projekt för en mer jämlik elevhälsa

Hans-Inga Smetana (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Kalle Lilja (KD) och Anna-Karin Lundberg (KD) 

föreslår i en motion till regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag, att i 

samverkan mellan regionen och länets kommuner, pröva att organisatoriskt koppla skolsköterskor 

och skolläkare till regionen. Syftet är att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas 

fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling.

I motionsyttrandet föreslås att motionen ska avslås bland annat mot bakgrund av att elevhälsan har 

ett särskilt uppdrag som är reglerat i skollagen.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen avslås.

Motion om hur vården i livets slut, palliativ vård, kan förstärkas i hela länet

Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige där man

lyfter fram att regionen tillsammans med länets kommuner och andra aktörer behöver samverka om 

palliativa vårdplatser.

Motionärerna yrkar på att ett regerverk för stöd från regionen till andra aktörer som bedriver 

hospice behöver tas fram samt att se över om palliativa vårdplatser kan inrättas i länets sjukstugor i 

samverkan med kommunerna.

Av motionsyttrandet framgår att palliativ vård är viktigt och behöver tillhandahållas i 

patienternas/närståendes närområde och med alternativa utbud beroende på patientens 

förutsättningar och önskemål. I sjukstugorna finns palliativa rum, med plats även för närstående. 

Arbete pågår om översyn av palliativ vård och palliativa vårdplatser.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Revidering av regelverk för sjukresor

Ett förslag till revidering av regionens regelverk för sjukresor har upprättats. Ändringarna är av

redaktionell karaktär samt några mindre justeringar.

Nivåerna för egenavgifterna fastställdes av regionfullmäktige i november 2019.

Regionfullmäktige har beslutat att anta regelverket för sjukresor.

Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län

Tandvården för vuxna över 23 år är konkurrensutsatt och det råder fritt val, med stöd av rådande 

lagstiftning. Regionen ansvarar för allmän tandvård för barn upp till och med 23 år och det finns 

möjlighet att tillämpa LOV (lagen om valfrihetssystem) alternativt LOU (lagen om offentlig 

upphandling).

I Västerbotten har det under flera decennier funnits möjlighet att välja vårdgivare (3–23 år), utan att 

det funnits juridiskt stöd i form av tillämpning av LOV alternativt upphandling via LOU. Tandvården i 

Västerbotten hanteras med andra ord inte inom ramen för LOV på likartat sätt som primärvården. 

Varken roller eller gränssnitt mellan beställare och egenregin har varit helt klarlagda.



En utredning i frågan har gjorts då det är tveksamt att utan avtalsreglering utbetala ersättningar till 

externa vårdgivare, där reglering av krav på kvalité eller vidare möjligheter till uppföljning saknas.

Syftet har varit att klarlägga förutsättningarna för var ansvaret för styrning och uppföljning av den

allmänna barn- och ungdomstandvården ska ligga, samt tydliggöra frågan om vilken/vilka 

driftsformer som ska gälla.

Bedömningen utifrån genomförd utredning är att det finns två alternativa lösningar. Oavsett vilket av 

alternativen som blir aktuellt, behöver anpassningar av ersättningsmodellen göras.

Regionfullmäktige har beslutat enligt alternativ 1:

Med stöd av Lagen om valfrihetssystem 2008:963 LOV, införs Hälsoval för den allmänna barn- och 

ungdomstandvården 3–23 år i Västerbotten införandet av Hälsoval ska ske under 2020.

Regionstyrelsen ges i uppdrag att inför 2021 utarbeta ett förslag till ändamålsenlig ersättningsmodell 

för hela tandvården.

---------------------------

Alternativ 2 var:

All barn- och ungdomstandvård (3-23 år) ska bedrivas i egenregi. Ej finansiera privat tandvård för 

nämnda målgrupp)

---------------------------

Ändring av budget 2020

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2019 om budget för 2020.

Budgeten för 2020 behöver nu revideras med anledning att Sveriges kommuner och regioner (SKR), 

har beslutat om ändring av kostnadsutjämning och prognoser för skatteintäkter och övriga generella 

statsbidrag samt läkemedelsbidrag.

Nya kostnadsutjämningen innebär att Region Västerbotten får en ökad intäkt på 225 miljoner kronor 

för 2020. Prognosen för skatteintäkter är 12 miljoner kronor högre och läkemedelsbidraget är 40 

miljoner högre än tidigare prognoser. En del av ändringarna av statsbidraget följer den kommunala 

finansieringsprincipen och innebär ett ökat uppdrag som finansieras via generella statsbidrag med 17 

miljoner kronor.

Sammanfattningsvis innebär de nya prognoserna att skatteintäkterna, generella statsbidraget och 

läkemedelsbidraget ökar år 2020 med 294 miljoner kronor. 

Ökade medel för kostnadsutjämningen fördelas till verksamhet som är beslutad eller

underfinansierad samt till projektet för framtidens vårdinformationssystem (FVIS). Inriktningen är att 

kostnaderna inte ska öka förutom för FVIS-projektet.

Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen 

och ledningsstaben vilket innebär att nämndernas ramar behöver justeras. Verksamhetsförändringen 

är samverkad och överföringen sker den 1 mars 2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår 

till 0,8 miljoner kronor.

Glesbygdsmedicin föreslås flyttas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden och FOU-

staben vilket innebär att nämndernas ramar behöver justeras. Verksamhetsförändringen är 



samverkad och överföringen sker från första januari. Budgeten för 2020 exklusive 

rekryteringsanslaget uppgår till 4,1 miljoner kronor.

Utifrån ovan beskrivna förändringar behöver regionfullmäktige besluta om förändrad budget som 

innebär ändrad resultatbudget, nya ramar för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, 

regionala utvecklingsnämnden samt ändrad investeringsram.

Investeringsplanen för 2020 till 2022 överstiger investeringsram för fastighetsinvesteringar och 

styrelsen har godkänt planen, under förutsättning att fullmäktige beslutar om en utökad ram med 

totalt 330 miljoner kronor för planperioden. Förslag till ny investeringsram uppgår till 2 820 miljoner 

kronor för år 2020–2022.

Regionfullmäktige har beslutat:

Nya budgetramar för 2020 godkänns enligt följande; regionstyrelsen 3 210 miljoner kronor, hälso-

och sjukvårdsnämnden 5 012 miljoner kronor samt regionala utvecklingsnämnden 336 miljoner 

kronor.

Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera ersättningsmodell Hälsoval inklusive tilläggsuppdrag 

samt fördela till övriga berörda ansvarsområden.

Hälso-och sjukvårdsnämnden för i uppdrag att fördela ökad budget till kostnadsposter inom 

verksamheten.

Ny investeringsram för 2020–2022 godkänns.

Strategi för samisk hälsa 2020–2030

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har tagit fram en strategi för samisk hälsa. Målet är att få en 

hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god och jämlik hälsa hos den samiska befolkningen. 

Strategin har varit utskickad på remiss. Region Västerbotten ställer sig positiv till en övergripande 

strategi och till att man i strategin har beskrivit prioriterade områden.

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa strategi för samisk hälsa 2020–2030.

Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020–2021

Ett förslag till avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde för läsåret 2020–2021 har 

upprättats. 

Avgifterna gäller internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och 

lokaler för övriga. Priserna är oförändrade från föregående år men ett förtydligande har gjorts 

avseende moms. Prislistorna gäller under läsåret 2020–2021.

Regionfullmäktige har beslutat:

Prislistor gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och 

lokaler för övriga godkänns. Prislistorna gäller under läsåret 2020–2021.



Överlåtelse/förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB för en gemensam 

bussgodsorganisation i Norrbotten och Västerbotten

I Norrbotten och Västerbotten har man tidigare fattat ett inriktningsbeslut om en gemensam 

bussgodsorganisation i Norra Sverige.

I maj 2019 beslutade Länstrafiken i Norrbotten AB om att avveckla Bussgods i Norrbotten AB, vilket 

innebär att tidigare planerat sammangående måste hanteras på annat sätt. Bussgods i Norr AB ägs 

idag av Länstrafiken i Västerbotten AB.

Behov av bussgodsverksamhet i Norrbotten kvarstår. För att uppnå en gemensam 

Bussgodsorganisation i Norrbotten och Västerbotten föreslås att Länstrafiken i Västerbotten avyttrar 

1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten AB och därmed bildar det 

gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB.

För att säkra det nya bolagets kapitalbehov för löpande drift behöver delägarna tillsammans skjuta 

till medel utifrån ägarandel.

Regionfullmäktige har beslutat:

Region Västerbotten ska tillsammans med Region Norrbotten bedriva bussgodsverksamhet i Norr-

och Västerbotten genom bolaget Bussgods i Norr AB

1/3 av aktierna i ovan nämnda bolag säljs per 1 april 2020 

Bolagsordning för bolaget fastställs.

Aktieägaravtal som gäller mellan ägarna fastställs.

Ägardirektiv för bolaget fastställs.

Länstrafiken i Västerbotten AB ges mandat att teckna aktieöverlåtelseavtal vid försäljning av aktierna 

samt i övrigt fullfölja affären

Borgen utfärdas för bolaget om 6 000 000 kr under 60 månader. Bolaget ska erlägga en borgensavgift 

om 0,25 % per år under borgensåtagandets löptid.

Länstrafiken i Västerbotten ges mandat att genomföra ett ovillkorat aktieägartillskott om 3 000 000 

kr till bolaget.

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

I samband med regionbildningen har attestreglementet med tillämpningsanvisningar setts över och 

förslag med vissa revideringar har tagits fram.

Regionfullmäktige har beslutat att anta attestreglemente med tillämpningsanvisningar.




