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Mer information och politiska kommentarer

Lämnas av regionstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

Upphandling av PET-DT

I Region Västerbotten och norra sjukvårdsregionen finns i dag en PET DT-utrustning som används för 

utredning och behandlingsuppföljning av svår cancersjukdom. 

Det finns behov för ytterligare en PET DT, för att öka kapaciteten. Region Västerbotten uppnår enligt 

prognosen det maximala kapacitetstaket (3 200 undersökningar) för befintlig PET DT första halvåret 

2019. Om inte kapaciteten utökas riskerar kötiden för dessa svårt sjuka cancerpatienter att öka 

stadigt. 

Verksamheten bedrivs i dagsläget dagtid alla vardagar samt med kvällskörningar 4 dagar i veckan. 60 

procent av patienterna är regionpatienter. Patientunderlaget består av högt prioriterade 

patientgrupper och undersökningsbehovet förväntas öka utifrån nya medicinska riktlinjer och 

nationella vårdprogram för dessa patienter. 

Metoden används bland annat för kontroller av cancerpatienter för utvärdering och uppföljning av 

behandlingar såsom utredning/behandling vid prostatacancer, metastasutredningar vid bröstcancer 

samt monitorering av andra medicinska behandlingar. 

Regionstyrelsen har beslutat att upphandling av PETDT-utrustning får inledas.

Mer information lämnas av Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 72 55.

Resultathantering inom landstingsdrivna hälsocentraler och inom tandvården

Landstingsstyrelsen beslutade i december 2009 att negativt eget kapital i primärvården och 

tandvården till följd av redovisade underskott, ska återställas senast två år efter att det uppstått. 

Samtidigt togs även beslut kring hur överskott ska hanteras.

Landstingsstyrelsen beslutade i juni 2015 att underskott för landstingsdrivna hälsocentraler i icke 

konkurrensutsatta områden ska avskrivas.

I maj 2017 beslutade styrelsen att underskottet för 2016 som gäller hälsocentraler i landstingets 

egen reg,i i konkurrensutsatta områden, ska återställas 2019. Konkurrensutsatta områden anses vara 

områden där det finns privata alternativ etablerade. År 2016 fanns det privata alternativ till 



landstingets primärvård i Lycksele, Skellefteå krans och Umeå tätort. Underskottet uppgick till 13 284

000 kronor.

År 2017 fanns det privata alternativ i samma områden som 2016. Underskottet i dessa områden för 

hälsocentralerna i landstingets egen regi uppgick till 30 988 000 kronor. 

Regionstyrelsen har beslutat att avskriva underskotten för år 2016 på 13 284 000 kronor och för år 

2017 på 30 988 000 kronor för landstingsdrivna hälsocentraler.

Även det ackumulerade underskottet för tandvården på 1 522 000 kronor avskrivs. Detta för att ha 

en likvärdig hantering av tandvården så som för primärvården.

Resultathantering för primärvården och tandvården år 2018 och framåt utreds av nya 

beställarenheten inom regionstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är en dom från förvaltningsrätten i Härnösand 2017 om en tvist mellan 

Västernorrlands läns landsting och fem privata vårdgivare. Att täcka förluster för hälsocentraler i 

egen regi utan att kompensera de privata aktörerna strider, enligt domen, inte mot 

likabehandlingsprincipen i Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftaren gör skillnad mellan externa 

leverantörer och egen regi. Den upphandlande myndigheten ska inom ramen för ett valfrihetssystem 

sluta ett kontrakt med ekonomiska villkor med de leverantörer som efter ansökan godkänts. De 

hälsocentraler som bedrivs i egen regi anses inte vara leverantörer till det egna landstinget i den 

mening som avses i Lagen om valfrihetssystem (LOV). Efter överklagan gav Kammarrätten inte 

prövningstillstånd varför domen har vunnit laga kraft.

Särskilt yttrande: Alliansen.

Reservation: Alliansen.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.

Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande psykisk hälsa 2018

I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting kring

stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har länets kommuner, landstinget och 

länsföreningen Hjärnkoll samt Region Västerbotten formulerat en länsövergripande plan för barn och 

unga och vuxna äldre. Det är den tredje länsplanen som upprättas inom Västerbotten rörande 

psykisk hälsa inom det specifika projektet Uppdrag psykisk hälsa (UPH).

Det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området 

psykisk hälsa samt stimulera till en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad 

tillgänglighet och jämlikhet. 

Årets länsplan innehåller en uppföljning av målområden från 2017 års länsplan. 

Regionstyrelsen har beslutat att anta länsgemensam analys och handlingsplan rörande psykisk Hälsa 

2018 i Västerbottens län.

Handlingsplanen finns att läsa här, se ärende 8: 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-02-06

Mer information lämnas av Lena Grundberg, utredare hälso- och sjukvårdsstaben, 090-785 73 41.



Uppföljningsplan 2019

Uppföljningsplanen för styrelser och nämnder tydliggör när nämndernas uppföljning till fullmäktige 

ska ske samt ska säkerställa att rätt underlag lämnas in.

Ansvaret för att uppföljning görs vilar på såväl politiska nämnder som tjänstemannaledning.

Delårsrapporter och årsredovisning är regionstyrelsens rapporter till regionfullmäktige. 

Årsredovisning och delårsrapport regleras i lag och upprättas enligt bestämmelserna i dessa lagar. 

För att få en samlad uppföljning för regionen, är styrelsers och nämnders års- och delårsrapporter 

nödvändiga underlag.

Under året lämnas en samlad delårsrapport per april och per augusti samt årsredovisning för 2019 till 

regionfullmäktige. Nämnder och styrelser ska upprätta och överlämna till regionstyrelsen två 

delårsrapporter och en årsrapport för sitt verksamhetsområde, enligt beslutad uppföljningsplan för 

2019.

Samtliga nämnder och styrelser i Region Västerbotten ska enligt gällande reglementen följa upp och 

utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av:

 De inriktningsmål som fastställts av regionfullmäktige

 De mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna

 De kontrollaktiviteter som fastställts i de egna internkontrollplanerna

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna uppföljningsplanen för 2019.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt – plan och rutiner 2019 

Regionstyrelsen har fastställt plan och rutiner för genomförande av regionstyrelsens uppsiktsplikt 

2019.

Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 

landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 

nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt 

annan lag eller författning. Om regionstyrelsen finner brister ska man lämna råd till övriga nämnder 

alternativt föra ärendet vidare till fullmäktige.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer 

som avses i 10 kap. 2–6 § och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem 

i.

Mer information lämnas av Maria Sterner, utredare ledningsstaben, 072-242 63 16.

Yttrande över betänkande om långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Utbildningsdepartementet har gett Region Västerbotten möjlighet att yttra sig över betänkandet 

”Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser”.



Utredningen har tittat på om det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning och

bland annat haft i uppdrag att föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser.

Av yttrandet framgår att Region Västerbotten i huvudsak ställer sig positiv till utredningens förslag. 

Region Västerbotten förespråkar dock att redan befintliga plattformar för register bör nyttjas för 

åtgärderna, vilket skulle vara både resurseffektivt och kvalitetssäkrat.

Region Västerbotten uppmärksammar vidare att utredningen tar upp frågan att landsting och 

kommuner kan vara forskningshuvudman för en forskningsdatabas. Detta är ett viktigt förtydligande 

och gäller också de nya regionerna.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Clas Ahlm, FoU-direktör, 090-785 23 09.

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.

Mer information lämnas av Anette Lundberg, arkivarie, 090-785 72 99.

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.



Beslut om revidering av reglemente går vidare till regionfullmäktige.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, regionjurist, 090-785 73 08.

Medfinansiering av projekt Umeå NUS 5G

I augusti 2018 lanserades initiativet Umeå 5G av fem offentliga aktörer; Region Västerbotten, Umeå 

Kommun, Umeå universitet, Umeå Energi och Umeå Science Park. 

Satsningen är unik i sitt slag och ska etablera Umeå som Sveriges första teststad med ett storskaligt 

verklighetslabb för 5G. Satsningen innehåller utveckling av nya digitala lösningar, produkter och 

tjänster som ska bidra till samhällsnytta och förbättrad samhällsservice för invånarna. 

Intresset för projektet är stort. I november 2018 ingicks en avsiktsförklaring mellan parterna och 

företagen Telia och Ericsson. Post- och telestyrelsen (PTS) har godkänt en unik testlicens under 2019 

för att möjliggöra tester inom projektet Umeå NUS 5G.

För Region Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus innebär det en möjlighet att positionera 

sig som Europas första 5G-sjukhus. Med de erfarenheter som landstinget har med att arbeta med 

innovationer i partnerskap med andra aktörer är förutsättningarna goda för att få till konstruktiva 

samarbeten med näringslivet, som i sin tur kan hjälpa till att främja en digital omställning inom hälso-

och sjukvården i Västerbotten.

För att snabbt komma igång och kunna nyttja den licens som PTS beviljat behövs resurser till att 

starta upp projektet. Det skulle i sig möjliggöra att redan tidigt under 2019 kunna genomföra de 

första testerna av 5G-teknik på Norrlands universitetssjukhus.

I december 2018 beslutade landstingsstyrelsen om ett engångsbelopp 2018 för att starta igång 

arbetet vid Norrlands universitetssjukhus med förberedelser för projektet NUS 5G. Beslutet från 

december behöver nu revideras på grund av att arbetet inte kom igång före årsskiftet och medel 

behövs för 2019. De tidigare beviljade medlen kan inte nyttjas nu efter årsskiftet.

Regionstyrelsen har beslutat att Region Västerbotten finansierar, med ett engångsbelopp på 500 000 

kronor förberedelser för projektet Umeå NUS 5G.

Finansiering sker från regionstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2019.

Särskilt yrkande: SD

Reservation: SD

Mer information lämnas av Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande.

Deltagande på distans vid nämndsmöten

Regionstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet för kompletteringar.

Mer information lämnas av Sofia Jonsson, enhetschef Kanslienheten, 090-785 73 07.



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.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Reservation: M

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.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Reservation: M

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 2018att 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.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att utöka revisionen budgetram med 550 000 

kronor, till 8 miljoner kronor för 2019.

Finansiering sker från regionstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Mer information lämnas av Sofia Jonsson, enhetschef Kanslienheten, 090-785 73 07.

Valärenden

Regionstyrelsen har beslutat att utse Janeth Lundberg (S) till ledamot i länspensionärsrådet samt till 

ledamot i Samråd minoritetsgrupper under perioden 2019–2022.

Regionstyrelsen har beslutat att utse Harriet Hedlund (S) samt Ewa-May Karlsson (C), till 

representanter i Samverkan mellan landsting och de privata vårdgivarna (SamLaP) under perioden 

2019–2022.




