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Motion om kommunoption på FVIS 

Nicklas Sandström (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen undersöker möjligheten 
att erbjuda länets kommuner en option för att köpa in sig på en ändamålsenlig modul till regionens 
nya vårdinformationssystem (FVIS). 

I motionsyttrandet beskrivs bland annat förutsättningarna för kommunernas deltagande. 

Motionen föreslås avslås med hänvisning till att regelverket kräver att kommunerna själva deltagit i 
upphandlingen. För att ha det hade det krävts att kommunerna hade ingått i upphandlingen som 
organisationer (lämnat fullmakter) och tecknat egna avtal på samma sätt som optionspartners. 

Regionernas nyttjanderätt omfattar dock användare hos kommunen vid vårdövergångar, vilket 
beskrivs närmare i den del av upphandlingen som benämns som specialområde SIP/SPU och som står 
för Samordnad individuell Plan. 

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen. 

 

Motion om vaccinationsprogram mot HPV för pojkar 

Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD) och Thomas Palmgren (SD)beskriver i en motion till 
fullmäktige att vaccination mot HPV för flickor ingår i det nationella vaccinationsprogrammet men att 
pojkar själva får bekosta vaccinationen. Motionärerna föreslår att Region Västerbotten inför ett eget 
HPV-vaccinationsprogram. 

Av motionsyttrandet framgår att regeringen vid budgetbeslutet i september 2019, beslutat att HPV 
vaccination av pojkar kommer att ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet med start 
hösten 2020. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

Motion om att etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, 
elevhälsan, habiliteringen och BUP 

Viktoria Sundin (M) föreslår i en motion till fullmäktige att regionen utreder möjligheten att etablera 
ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen och BUP. 

Av motionsyttrandet framgår att regionen har ett etablerat samarbete mellan berörda parter, genom 
bland annat HLT (Hälsa, lärande, trygghet) som funnits inom regionen sedan 2012. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

 



Avveckling av den gemensamma kostnämnden med Lycksele kommun 

Region Västerbotten och Lycksele kommun har sedan 2008 en gemensam kostnämnd för samverkan 
inom måltidsverksamheten. Kostnämnden ingår i kommunens organisation. Lycksele kommun har 
driftansvaret för verksamheten och produktionen är förlagd till Lycksele lasarett. 

Lycksele kommun har genomfört en utredning av kostverksamheten som mynnat ut i beslutet att ta 
hem all produktion av mat till de egna köken. Samverkansavtalet mellan Lycksele kommun och 
region Västerbotten är därmed uppsagt av kommunen och upphör 2020-12-31. 

I och med att kostenheten beslutar ta hem all produktion av mat till de egna köken, upphör behovet 
av gemensam nämnd. Eftersom samverkansavtalet är uppsagt upphör den gemensamma 
kostnämnden vid årsskiftet 20/21 och regionens politiska representanters uppdrag upphör därmed. 

Regionfullmäktige har beslutat att avveckla den gemensamma kostnämnden vid årsskiftet 2020/2021 
och därmed upphör även de förtroendevaldas uppdrag. 

 

Utbetalning av partistöd 2021 samt redovisning av partistödets nyttjande 2019 

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet syftar till att stärka partiernas ställning i den 
lokala demokratin och ska användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till länsinvånarna. 

Parti som erhåller mandatstöd enligt ovan ska lämna 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 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. 

Samtliga partier har inkommit med sina redovisningar av föregående års nyttjande av partistöd. 

Regionfullmäktige har beslutat att Region Västerbotten betalar ut partistöd enligt 2020 års nivå 
(mandatstöd 136 329 kr/mandat), uppräknat med LPI för 2021 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 2021. 

Mer information lämnas av Sofia Gustavsson, utredare, 090-785 71 98. 



Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021 

Regionfullmäktige har beslutat att man sammanträder under 2021 enligt följande: 

 23 februari 
 27–28 april 
 22–23 juni 
 21 september 
 16–17 november 

Gruppmöten äger rum den 22 februari, 26 april, 21 juni, 20 september, 15 november. 

 

Valärenden 

Suzanne Sellin (S), Vilhelmina, har sagt upp sig från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Västerbottensteatern AB. 

Erik Vikström (S) Umeå, har sagt upp sig från sitt uppdrag som nämndeman i Hovrätten för övre 
Norrland. 

Valter Stenmark (-) Skellefteå, har sagt upp sig från sina uppdrag som ersättare i Skellefteå Museums 
Stiftelse och aktiebolag. 

Regionfullmäktige har beslutat: 

Som ersättare i styrelsen för Västerbottensteatern, istället för Suzanne Sellin (S), utses Laila Axelsson 
Jonsson (S) 

Som nämndeman i Hovrätten för övre Norrland, istället för Erik Vikström (S), utses Isabelle Norlund 
(S) 

Som ersättare i Skellefteå Museums stiftelse och aktiebolag, istället för Valter Stenmark (-), utses Bo 
Bergström (-) 

 

 

 

 

 


