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Val av 1:e vice ordförande 

Regionfullmäktige har beslutat att välja Harriet Hedlund (S) till 1:e vice ordförande för innevarande 

mandatperiod.

Motion om att återföra den geriatriska kompetensen i särskilda boenden

Marianne Normark (L) har lämnat in en motion med förslag om att återinföra geriatrisk kompetens i 

Umeå kommuns särskilda boenden och att utreda möjligheten att utveckla detta i övriga kommuner i 

länet. Bakgrunden är att Västerbottens läns landsting för flera år sedan beslutade att inte längre ha 

geriatrisk kompetens vid Umeå kommuns särskilda boenden, då det var orättvist mot andra 

kommuner som inte hade detta. Motionären anser att det är en självklarhet att äldre ska ha samma 

tillgång till specialkompetens som människor i övriga sjukvården.

Av motionsyttrandet framgår att det togs beslut om förändringar vid Geriatriskt centrum för att säkra 

en trygg geriatrisk vård i Västerbotten. Förändringen genomfördes till förmån för en nära vård vid 

länets hälsocentraler och sjukstugor, där Geriatriskt centrum utgör specialister inom området. 

Geriatriskt centrum skulle i dagsläget inte kunna återta ansvaret då det finns färre geriatriker 

tillgängliga. För att kunna erbjuda en jämlik vård avseende geriatrisk kompetens i hela länet är 

utvecklade arbetssätt och nyttjande av distansteknik ett stöd till primärvården.

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Motion om trygg och säker förlossningsvård oavsett var i länet var barnets föräldrar bor

Maria Kristoffersson (C) har lämnat in en motion med förslag om att fullmäktige ska besluta att ge 

regionstyrelsen i uppdrag att se över vilka alternativa lösningar som finns för föräldrar som har långt 

hem att få logi på den ort där BB finns då en förlossning startat. 

Förslaget innefattar också att se över vilket stöd som kan ges under färd till BB. En presentation 

önskas på fullmäktige under 2019. Bakgrunden till motionen är att förlossningsvården ska vara 

tillgänglig och trygg i hela länet när man ska bli förälder. Att inte behöva bli hemskickad från BB då 

man har lång väg kan motverka onödig stress för den födande mamman, pappan och det barn som 

kommer till världen.

Av motionsyttrandet framgår att om förlossningen anses vara i aktivt skede får de blivande 

föräldrarna stanna på BB/Förlossningsavdelning i Lycksele, Skellefteå eller Umeå. För inlandsbor 

gäller att om förlossningen avstannat eller är i latensfas och föräldrarna inte önskar åka hem, på 

grund av långt avstånd, så finns fyra övernattningsrum på lasarettet i Lycksele tillgängliga. Det stöd 



som finns under färd till BB är samtal via telefon med tjänstgörande barnmorska vid den 

förlossningsenhet man kontaktat.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om införande av systemet ”SMS-livräddare” i Västerbotten

Thommy Bäckström (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att införa systemet SMS-livräddare i 

Västerbotten. Av motionen framgår att SMS-livräddare kan bidra till att hjälpinsatser vid hjärtstopp 

snabbt kan komma på plats för den drabbade.

Av motionsyttrandet framgår att tjänsten ”SMS-livräddare” har funnits som pilotprojekt på ett antal 

orter i Sverige. Det är en mycket lovande metod för att öka möjligheten till tidig hjärt- och 

lungräddning men det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma metodens nytta i förhållande till 

kostnaden. Vidare behöver nya medicinska metoder inom hälso- och sjukvården införas inom ramen 

för ett ordnat införande, där de olika metodernas förväntade nytta ställs mot deras kostnader.

Hälso- och sjukvårdsnämnden yttrade sig över motionen den 12 december 2018 och föreslår 

fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om att inrätta vårdcentral med inriktning mot psykisk ohälsa

Marianne Normark (L) m.fl. har lämnat in en motion med förslag om att inrätta vårdcentral med 

inriktning mot psykisk ohälsa, något som man menar skulle gagna patienter, anhöriga och 

utvecklingen av primärvården. 

Av motionsyttrandet framför att patienter med psykisk ohälsa omhändertas både inom specialistvård 

och inom Primärvård. Primärvården har en central roll att vara första linjen och möta de vanliga 

tillstånden bland befolkningen som lätta till måttliga depressioner och ångesttillstånd. Det görs ett 

bra arbete i primärvården, men svårigheter ligger i likriktning och utformning av den vård som 

hälsocentralerna erbjuder.

Att skapa en hälsocentral med inriktning på psykisk ohälsa bidrar inte till att skapa en god och jämlik 

vård i hela länet och strider mot grunden i valfrihetssystemet, då listade patienter till dessa 

hälsocentraler skulle ges annat vårdutbud. Medborgarna i Västerbotten ska ges en frihet att välja 

hälsocentral, med likriktad vård, oavsett var man bor och oavsett var man väljer att lista sig.

Behovet av vård för psykisk ohälsa är större än tillgängliga resurser i hälso- och sjukvården. Åtgärder 

kommer att krävas på flera olika vårdnivåer; med generella in-satser i samverkan med kommunerna, 

på första linjen inom primärvården och inom den specialiserade vården. Det finns behov av att 

utveckla samverkan med specialistnivåer och andra samverkansparter. Detta gäller framförallt för 

patientgrupper som ”ligger i gråzonen” gentemot specialistvården.

För att möta upp behovet av en mer samlad vård krävs en fördjupad omstrukturering som omfattar 

hela vårduppdraget kring patienten. Utredning om Nära vård, Västerbotten, pågår och förväntas 

utmynna i en strategi som kan ligga till grund för fortsatta beslut om ansvar för utveckling.

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.



Motion om att återöppna öron-näsa-halsmottagning i Skellefteå och Lycksele

Ewa-May Karlsson (C) med flera har lämnat in en motion med förslag om att öron-näsa-

halsmottagning (ÖNH) återupptas vid Skellefteå- och Lycksele lasarett. Motionärerna anser att 

utvecklingen de senaste åren har gått i fel riktning, att sjukvården centraliseras allt mer. När 

Västerbottens läns landsting beslutade att inte längre anlita hyrläkare för att upprätthålla ÖNH-

mottagning i Skellefteå och i Lycksele, var inriktningen att återuppta mottagningarna vid orterna. 

Detta har ännu inte skett och därför kräver Centerpartiet att det ursprungliga beslutet verkställs.

Av yttrandet framgår att verksamhetens långsiktiga ambition är att öppna ÖNH-mottagning i 

Skellefteå och i Lycksele. Mottagningarna stängdes på lasaretten på orterna på grund av brist på 

specialistläkare. Under 2019 räknar verksamheten med att läkarsituationen är så pass stabil att det 

går att göra en plan för att åter öppna dessa mottagningar. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om att rädda liv med ambulansdrönare

Andreas Löwenhöök (M) har lämnat in en motion med förslag om att regionstyrelsen får i uppdrag 

att utreda införande av ambulansdrönare i Västerbottens län samt att utreda fler 

användningsområden där drönartekniken kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvården.

Bakgrunden till motionen är att det på flera håll redan används drönare för att transportera 

hjärtstartare för att hjälpa människor som drabbats av hjärtstopp. I vårt län, med långa avstånd, har 

ambulanser ofta långa utryckningstider och ambulanshelikoptern är en begränsad resurs. För att 

kunna minska tiden mellan hjärtstopp och det att patienten defibrilleras skulle ambulansdrönare 

kunna vara ett viktigt komplement, särskilt på platser där ambulanser/räddningstjänst har svårt att 

nå i tid. Enligt Andreas Löwenhöök är det säkert möjligt att på sikt hitta fler användningsområden för 

drönare inom sjukvården.

Av motionsyttrandet framgår att drönartekniken fortfarande är i ett första skede och där den 

används inom hälso- och sjukvård är den av testkaraktär. Glesbygdsmedicin (GMC) i Storuman är 

engagerade i ett sådant projekt för att utreda möjligheterna att använda drönare för att bland annat 

flyga ut mediciner till det digitala vårdrummet i Slussfors. I nuläget behöver tekniken utvecklas 

ytterligare innan den kan implementeras i akutsjukvården i Västerbotten. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.

Motion om att avskaffa folkhälsobidraget

Andreas Löwenhöök (M) har lämnat in en motion med yrkande om att avskaffa folkhälsobidraget och 

att uppdra åt regionstyrelsen att dels fördela ut medlen till länets kvinnojourer, dels att dela ut 

medel för att förstärka sjukvården i länet. Syftet med folkhälsomedlen till frivilligorganisationer är att 

främja folkhälsan i länet.

Bakgrunden till motionen är att motionären anser att under de senaste åren har bidraget, som 

omfattat 1,5 miljoner kronor, bland annat har fördelats till föreningar med tvivelaktig demokratisk 

syn, föreningar för alternativmedicin och behandlingsmetoder. Vidare har det varit svårt att 

utvärdera om insatser som har gjorts till följd av bidraget lett till en bättre hälsa hos deltagarna.



Av motionsyttrandet framgår att frivilliga organisationer har sedan 2002 möjlighet att ansöka om 

folkhälsobidrag som ett komplement till Region Västerbottens egen hälsofrämjande och 

förebyggande verksamhet. Riktlinjer för folkhälsobidrag är ett stöd vid handläggning av ansökningar 

och antaget av samverkansnämnden. Samverkansnämnden ska bedöma att det finns behov av 

ytterligare verksamhet inom området, till exempel genom att föreningen möter en ny målgrupp 

och/eller möter den på ett annat sätt än övrig verksamhet. Bidraget ska användas till kostnader som 

är direkt kopplade till verk-samheten/projektet, till exempel kostnader i samband med aktiviteter.

Det arbete som kvinno- och tjejjourer gör för våldsutsatta är en viktig del i länets folkhälsoarbete. 

Region Västerbotten bör därför stötta detta på lämpligt sätt. Enligt socialtjänstlagen är det 

kommunerna som ansvarar för att våldsutsatta kvinnor och barn får stöd och hjälp.

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B 

Många i gruppen män som har sex med män (MSM) har förhöjd risk för att smittas av bland annat 

hepatit A och B och ingår i riskgrupperna i Folkhälsomyndighetens dokument ”Rekommendationer 

om vaccination mot hepatit B”. MSM utgör cirka 2–3 procent av den manliga befolkningen. 

Idag ges gratis vaccination för hepatit A och B till patienter med hiv och hepatit C. Personer som 

injicerar droger får vaccination mot hepatit B. Världshälsoorganisationen, WHO, och Sverige har 

antagit målet att eliminera hepatit till 2030, där vaccination mot hepatit A och B är den effektivaste 

strategin.

Ärendet har beretts i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 februari 2019 och nämnden beslutade att 

erbjuda kostnadsfri vaccination (inklusive fri stickavgift) mot hepatit A och B för gruppen MSM som i 

kontakt med sjukvården identifieras med riskfaktorer för smitta.

Regionfullmäktiges beslut:

Region Västerbotten inför kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B för riskgruppen MSM.

Resurser för kostnader under 2019 tas ur regionstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i Västerbotten 2019

Statens kulturråd beslutade den 24 januari 2019 att bevilja Region Västerbotten statsbidrag om 

84 882 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till 

regional kulturverksamhet under 2019.

Anslaget är uppräknat med 1 procent i förhållande till 2018 års grundbidrag. I beloppet ingår 

1 200 000 kronor som en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till 

folkbiblioteksverksamheten i regionen.

Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional 

kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Medlen ska fördelas till verksamhetsområden 

som ingår i kultursamverkansmodellen. Förbundsfullmäktige godkände den 3 december 2015, § 96, 

Västerbottens läns kulturplan 2016 2019. Kulturrådet bedömer att Region Västerbottens regionala 

kulturplan uppfyller kraven på vad en sådan plan ska innehålla.



Förslag till fördelning av medel 2019 har upprättats. Ärendet har beretts i regionala 

utvecklingsnämnden (RUN). Av förslaget framgår att erhållna statsbidrag fördelas med uppräkning 

motsvarande 1 procent av ersättning för 2018 på samtliga verksamheter inom 

kultursamverkansmodellen samt att anslagen till regional museiverksamhet fördelas till 

Västerbottensmuseum AB, Skellefteå museum AB och Skogsmuseet i Lycksele AB.

Regionfullmäktige har beslutat att fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet i 

Västerbotten 2019 sker enligt upprättat förslag.

Revideringar av bolagsordningar, ägardirektiv m.m.

Region Västerbotten bildas 1 januari 2019, vilket medför att regionförbundet Region Västerbotten 

avvecklas och att deras uppdrag flyttas in i Region Västerbotten. 

En följd av detta är att Region Västerbotten övertar ägaransvaret i de bolag som fram till och med 31 

januari år 2018 ägs och delägs av regionförbundet. Efter beslut i landstingsfullmäktige den 9 oktober 

2018 och i regionförbundet Region Västerbottens fullmäktige den 29 november 2018 övertar således 

Region Västerbotten regionförbundets aktieandelar till bokfört värde och ägar/delägar-ansvaret i: 

Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, 

Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC Net Internservice AB, AC-Net 

Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB 

Transitio.

Inför övertagandet av nämnda bolag beslutade den tidigare landstingsstyrelsen om förslag till 

revideringar i form av justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och 

konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal. Justeringarna omfattar endast den nödvändigaste 

formalian, vilket krävs i och med att den nya regionkommunen träder i kraft. Det handlar i 

förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses. Förslaget har 

varit på remiss hos delägarna vars fullmäktige har tillstyrkt föreslagna revideringar.

Justeringar har gjorts i bolagsordning, konsortieavtal och ägardirektiv för respektive bolag; Skellefteå 

museum AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Norrlandsoperan AB, AC-Net 

Externservice AB, AC-Net Internservice AB och Skogsmuseet i Lycksele AB.

Justeringar har gjorts bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Norrbotniabanan AB.

Regionfullmäktiges beslut:

Bolagsordning, konsortieavtal och ägardirektiv för Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, 

Västerbottens museum AB, Norrlandsoperan AB, AC Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB 

och Skogsmuseet i Lycksele AB godkänns.

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Norrbotniabanan AB godkänns.

Revidering av förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund

Förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund förslås revideras. Ändringarna är av formell 

karaktär och förtydliganden i vissa avseenden. Förbundsordningen behöver dock även revideras med 

anledning av ett utökat uppdrag för Norrlandstingen som innefattar kunskapsstyrning. I ett första 



steg föreslås förbundsordningen revideras med redaktionella förändringar för medlemmarna att ta 

ställning till.

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna den föreslagna revideringen av förbundsordningen för 

Norrlandstingens regionförbund.

Årsredovisning för Västerbottens läns landsting 2018

Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen 

uppfyller de mål som fullmäktige satt upp i regionplanen. I årsredovisningen ingår bland annat 

måluppfyllelse för landstingets övergripande mål samt ekonomiskt bokslut.

Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering 

har tillsammans definierat 63 delmål, varav 59 har varit mätbara. 

Det inriktningsmål som har bäst resultat är ”Bättre och jämlik hälsa”, 100 procent. Inriktningsmålet 

”God och jämlik vård” har lägst måluppfyllelse, 49 procent. Bristerna gäller främst tillgänglighet och 

ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen har en måluppfyllelse på 80 procent, nämnden för 

funktionshinder klarar 73 procent och hälso- och sjukvårdsnämnden knappt 40 procent. Övriga 

styrelser och nämnder har genomfört de flesta av sina planerade aktiviteter, men alla når inte sina 

budgetmål. 

Landstinget redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 35 miljoner kronor inklusive finansnetto. 

Nettokostnadsutvecklingen i landstinget har ökat med 442 miljoner kronor. Det motsvarar 5,6 

procent och är högt i jämförelse med övriga landsting och regioner.

Landstingets nämnder redovisar tillsammans ett underskott på 496 miljoner kronor mot budget, 

enligt följande:

Landstingsstyrelsen -169 miljoner kronor

Hälso- och sjukvårdsnämnden: -329 miljoner kronor

Nämnden för funktionshinder och habilitering -1 miljon kronor

Övriga styrelser och nämnder redovisar ett positivt resultat.

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisning för Västerbottens läns landsting 2018.

Läs hela årsredovisningen med bilagor på: 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2019-04-24 (ärende 27)

Revisionsberättelser – ansvarsfrihet för landstingets förtroendemannaorgan för år 2018

Regionens revisorer har granskat den verksamhet som landstingsstyrelsen och övriga nämnder har 

bedrivit under år 2018.

Revisionen riktar en anmärkning mot folkhögskolestyrelsen för brister i styrning och intern kontroll 

samt för brister i förvaltningen av Kempefondens slöjdlinje. Vidare föreslås att folkhögskolestyrelsens 

ordförande, på grund av obehörigt beslutsfattande, inte beviljas ansvarsfrihet. Med anledning av 

detta kommer inte ansvarsprövningen av folkhögskolestyrelsen att behandlas av fullmäktige förrän i 

juni, eftersom ärendet kräver beredning.



Revisionen bedömer att landstingsstyrelsen och övriga nämnder i allt väsentligt har bedrivit sina 

verksamheter på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen 

rekommenderar att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018 samt beviljar ansvarsfrihet för 

landstingsstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Regionfullmäktige har beslutat att bevilja ansvarsfrihet för följande organ samt enskilda ledamöter i 

dessa organ 2018:

A.  Landstingsstyrelsen

B.  Hälso- och sjukvårdsnämnden

C.  Nämnden för funktionshinder och habilitering

D.  Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

E.  Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå-Norsjöområdet

F.  Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland

G.  Kostnämnden i Lycksele

H.  Måltidsnämnden i Skellefteå

I.   Patientnämnden




