
Sammanfattning från regionfullmäktige den 21–22 juni 

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionfullmäktige fattade vid sitt 
sammanträde den 21–22 juni. Samtliga beslut finns sedan att ta del av i det justerade 
sammanträdesprotokollet. 

För protokoll samt tillhörande handlingar till ärendena, se:  

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2022-06-21  

Protokollet publiceras några dagar efter sammanträdet 

 

Region Västerbottens delårsrapport per april 2022 

Av rapporten framgår att årets första fyra månader har präglats av pandemin men även globala 
skeenden har påverkat regionen i hög utsträckning. 

Under årets första månader har hälso- och sjukvårdens verksamheter periodvis präglats av 
högsjukfrånvaro på grund av pandemin. Ett intensivt arbete för att beta av den uppskjutna vården 
har ändå kunnat genomföras samtidigt som planering för sommaren pågått. Tillgång till vårdplatser 
har dock varit en begränsning för att utföra den vård som kräver vårdplatser. 

Regionala utvecklingsnämnden har fortsatt genomföra åtgärder för att stödja och stärka olika aktörer 
i länet till följd av pandemins konsekvenser och i samband med att borttagna restriktioner har det 
kombinerats med att ställa om till ett nytt slags normallägen. 

Kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning inom både primärvården och sjukhusvården. 
Beroendet av inhyrd personal fortsätter även om vissa verksamheter lyckats bryta den negativa 
utvecklingen. 

Sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna visar på en ökning. I mars 2022 var den 6,2 procent och 
motsvarande månad i fjol låg den på 5,8 procent. 

Prognos för fullmäktiges mål bedöms grön för två mål och gul för övriga mål. 

Verksamhetens resultat för perioden är positivt med 115 miljoner kronor, att jämföra med samma 
period föregående år som visade ett negativt resultat med 151 miljoner kronor. 

Regionens resultat inklusive finansiella poster uppgår till minus 342 miljoner kronor och innebär en 
negativ budgetavvikelse om 286 miljoner kronor. 

Budgetavvikelsen avseende verksamhetens nettokostnader tillsammans med skatteintäkter och 
generella statsbidrag bidrar med överskott på 68 miljoner kronor respektive 98 miljoner kronor. 
Budgetavvikelsen för finansnettot bidrar negativt med ett underskott motsvarande 452 miljoner 
kronor. 

Helårsprognosen för årets resultat beräknas till ett budgetunderskott på 315 miljoner kronor. Det är 
framför allt de finansiella posterna som är svårprognostiserade och här bidrar till regionens negativa 
årsprognos. 

Rapporterad effekt för en hållbar ekonomi är efter april månad 43 miljoner kronor av planen på 55 
miljoner kronor, vilket motsvarar en effekt på 78 procent. Årsplanen för 2022 är 164 miljoner kronor. 



Regionfullmäktige har beslutat att godkänna delårsrapport per april 2022. 

 

Beslut om kostnadsfritt mässlingsvaccin till vuxna flyktingar 

Antalet flyktingar som kommer till Västerbotten ökar på grund av kriget i Ukraina. Ukraina hade ett 
stort utbrott av mässling 2018–2019 med 57 000 rapporterade fall under 2019. Mässlingsutbrottet 
verkar nu vara under kontroll men utbrottet indikerar att det finns luckor i vaccinationstäckningen. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna erbjuder kostnadsfritt mässlingsvaccin. Alla 
barn har som tidigare rätt till kostnadsfri komplettering enligt barnvaccinationsprogrammet. 

Den som har genomgången mässling behöver ingen vaccination. Den som är helt ovaccinerad 
behöver två doser och den som erhållit en dos rekommenderas en andra dos. Totalkostnad beräknas 
till 620 000 kronor. 

Regionfullmäktige har beslutat: 

Vid behov erbjuds alla vuxna flyktingar kostnadsfri vaccination mot mässling/påssjuka/röda hund (M-
M-RVAXPRO® alternativt Priorix®). 

Beslutet gäller tills vidare. 

Finansiering för år 2022 sker ur regiondirektörens anslag och kostnadsställe för särskilda 
utvecklingsprojekt. Finansiering ska därefter hanteras i ordinarie budgetprocess. 

 

Motion om utred effektiviseringspotential genom extern analys av verksamheten i 
Region Västerbotten  

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår en motion till regionfullmäktige att en extern utredning ska 
genomföras av Region Västerbottens verksamheter för att identifiera besparingspotential.  

Av motionssvaret framgår att det, utöver accelerering av omställningsplanen, pågår 
utvecklingsarbete i syfte att stärka ledning och styrning för ökade genomförandekraft av 
regionplanen, kostnadskontroll och en tillitsbaserad kultur som stödjer ökat ansvarstagande. Vidare 
framgår att det inte ses som värdeskapande att lägga tid och pengar på en extern genomlysning i 
stället för att fortsätta fokusera på de pågående aktiviteter och dess leverans anses inte 
värdeskapande. 

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen. 

 

Motion om att regionen inte ska ge medel till Ibn Rushd 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till regionfullmäktige: "Regionen ska inte ge medel till 
Ibn Rushd". Man föreslår att medlen ska upphöra med omedelbar verkan. 

Av motionssvaret framgår att anslagsberättigade studieförbund är de som är godkända av 
Folkbildningsrådet samt är medlemmar i Folkbildning Västerbotten. Grund för stödet regleras i 
"Överenskommelse mellan Folkbildning Västerbotten och Region Västerbotten" 



Ibn Rushd har under senare år fått kritik för att deras verksamhet inte lever upp till statens syfte med 
statsbidraget. På uppdrag av Folkbildningsrådet har frågan utretts och rapporten visar att 
statsbidraget inte har använts på ett felaktigt sätt i förhållande till statsbidragsvillkoren. 
Folkbildningsrådet har inte funnit skäl att ompröva statsbidraget till studieförbundet. 

I rapporten framkommer dock kritik mot studieförbundet som Folkbildningsrådet ser allvarligt på. 
Det framkommer i rapporten bland annat att studieförbundet undviker känsliga ämnen och att 
makten i studieförbundet delvis är begränsad till ett fåtal personer. 

Rapporten visar samtidigt att Ibn Rushd som folkbildningsaktör har en förmåga att nå grupper som 
andra har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor, människor med utländsk bakgrund, kort 
utbildning, svag förankring på arbetsmarknaden och låga inkomster. 

Med bakgrund av den kritik som framkommit krävde Folkbildningsrådet därför att Ibn Rushd skulle ta 
fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med de Identifierade problemen. Åtgärdsplanen har 
behandlats av Folkbildningsrådet styrelse som gör bedömningen att Ibn Rushd tar kritiken på stort 
allvar och anstränger sig för att gå till botten med den. Planen innehåller åtgärder för att stärka 
demokratiska strukturer inom Ibn Rushd, kompetensutveckling av anställda och förtroendevalda och 
ökad transparens i studieförbundets verksamhet. 

Folkbildningsrådet har meddelat att de kommer att stärka arbetet med att utveckla uppföljningen av 
hela folkbildningen i syfte att leverera en mer transparent redovisning. Ett särskilt fokusområde de 
kommande åren är hur folkbildningen i stort jobbar med just demokratifrågor. 

Folkbildning Västerbotten samt Region Västerbotten kommer att följa den utvecklingen och kommer 
att rätta sig efter Folkbildningsrådets beslut och riktlinjer. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

Motion om sömnapnéutredningar i Region Västerbotten 

Betty-Ann Nilsson (KD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämnden 
ges i uppdrag att utreda frågan om sömnapnéutredningar. 

Motionssvaret beskriver hur utredningar bedrivs och är organiserade. Vidare framgår det att 
utredningar görs på länets tre sjukhus samt viss kapacitet på sjukstugan i Storuman.  

Regionfullmäktige har beslutat att motionen ska anses besvarad. 

 

Motion om hjärnskadekoordinator för personer med förvärvade hjärnskador 

Maria Lundqvist Brömster (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen tillsätter en 
hjärnskadekoordinator för personer med förvärvad hjärnskada. 

Av motionssvaret framgår ett tidigare projekt visat att det finns skäl att tro att en samordnande 
stödfunktion som hjärnskadekoordinator skulle vara värdefullt för de drabbade patienterna och 
deras närstående och bidra till en mer sammanhållen rehabiliteringsprocess. 

Eventuellt uppdrag, dimensionering och finansiering behöver i så fall utredas. Det finns i dagsläget 
inom ramen för befintliga resurser inom NHHC för hjärnskaderehabilitering inte möjlighet att inrätta 
en hjärnskadekoordinator. 



Regionfullmäktige har beslutat att motionen ska anses besvarad. 

 

Motion om att säkra förlossningsvården i regionen 

Centerpartiet föreslår i en motion till regionfullmäktige att man beslutar att utreda möjligheten och 
presentera förslag på uppdragsutbildning för barnmorskor i länet. 

I motionssvaret görs bedömningen att fler utbildningsinsatser inte löser sommarbehovet. Den 
långsiktiga lösningen är i första hand en personalbudget som möjliggör en ökad grundbemanning 
vilket under sommarperioden ger utrymme för föräldraledigheter och semesteruttag och samtidigt 
upprätthålla förlossningsvården. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen ska anses besvarad. 

 

Motion om persontrafik Jörn-Bastuträsk-Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn 

Centerpartiet föreslår i en motion till regionfullmäktige att införa persontrafik via järnväg längst med 
sträckan Jörn - Bastuträsk - Skellefteå - Bergsbyn - Skelleftehamn. Förslaget är att sträckan trafikeras 
med rälsbusstrafik. Centerpartiet bedömer att förslaget ligger väl i linje med Agenda 2030, specifikt 
med möjligheten till en större arbetsmarknadsregion, hållbara transporter och möjlighet till bättre 
kompetensförsörjning. 

Centerpartiet föreslår att regionfullmäktige ger i uppdrag till regionala utvecklingsnämnden att 
utreda möjligheten med persontrafik mellan Jörn, Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn och 
Skelleftehamn. Dessutom att Norrtåg utreder möjligheten med persontrafik på sträckan. 

Av motionssvaret framgår att sträckan kräver stora insatser vad gäller infrastruktur för att det ska bli 
aktuellt med persontrafik längst med sträcka.  

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.  

 

Motion om kompletterande ersättningssystem inom primärvården 

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion till regionfullmäktige där man 
föreslår att Region Västerbotten utreder förutsättningar för att arbeta in ACG i ersättningsmodellen. 
ACG är ett system för att mäta vårdtyngd. 

Av motionssvaret framgår att Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har under 2021 initierat ett 
nätverk för ändamålsenliga ersättningsprinciper för en omställning till en god och nära vård. Detta 
arbete kommer att sammanfattas under 2022 och bör ligga som en grund för regionala fortsatta 
dialoger om ersättningsmodellen. Parallellt med denna utveckling pågår en provuppställning av 
Primärvårdskvalitet i Västerbotten. Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i 
primärvården, som ställer krav på såväl god diagnossättning som kodning. 

Det finns mot denna bakgrund anledning att under 2023 återkomma till frågan om att utreda 
ersättningsmodellen utifrån ACG, med förhoppning om att det finns nationella enhetliga principer 
framtagna. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 



Motion om att avskaffa FoD-beredningarna 

Lars Forsgren (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att FOD-beredningarna bör avskaffas. 

Av motionssvaret framgår att inför ny mandatperiod har förslag till ny förtroendemannaorganisation 
utarbetats och kommer att beslutas av regionfullmäktige vid sammanträdet i februari 2022. Mot 
bakgrund av det föreslås att motionen anses besvarad. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad 

 

Motion om att inrätta en personalpool för pensionerade sjuksköterskor 

Birgitta Burström (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen inrättar en personalpool 
för pensionerade sjuksköterskor.  

Av motionssvaret framgår att kompetensförsörjningen är en av regionens viktigaste strategiska 
områden.  Under 2022 kommer Region Västerbotten att arbeta fram en ny åtgärdsplan för att 
seniora medarbetare där olika kompetensförsörjningsaspekter och kunskap om ett hållbart längre 
arbetsliv kommer att vägas in. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad 

 

Motion om att införa ett fastighetsutskott 

Petter Nilsson (SD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige där han föreslår att ett 
fastighetsutskott bör införas i regionen. 

Av motionssvaret framgår att inför ny mandatperiod har förslag till ny förtroendemannaorganisation 
utarbetats och kommer att beslutas av regionfullmäktige vid sammanträdet i februari 2022. Mot 
bakgrund av det föreslås motionen som besvarad. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

Motion om opinionsbildning och marknadsföring av folkhälsa 

Jarl Folkesson (C) skriveri en motion till regionfullmäktige att regionen arbetat hårt för att förbättra 
folkhälsan för invånarna och att det gett gott resultat, men fortfarande finns ett behov av att nå ut. I 
motionen föreslås att regionfullmäktige ger i uppdrag till regionstyrelsen att utreda och genomföra 
systematisk och professionell utåtriktad opinionsbildning och marknadsföring av folkhälsa. 

I motionssvaret beskrivs det arbete som görs för att marknadsföra folkhälsans arbete och betydelse, 
däribland genom mässor, 1177 samt sociala medier. Opinionsbildning och strukturerad 
marknadsföring av folkhälsa redan pågår i många olika kanaler i Västerbotten och i landet. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

  



Fler ärenden som regionfullmäktige behandlade på sammanträdet 

Alla ärenden finns beskrivna i protokollet som publiceras några dagar efter sammanträdet bland 
handlingarna. 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2022-06-21  

 

11. Tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022 för utökat anslag till Norrtåg 

12. Program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa, sk 11-punktsprogrammet  

13. Revidering av ersättning till förtroendevald för förlust av avtalspension 

15. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen 

16. Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 

17. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen 

18. Ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet södra Lappland 

19. Ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

20. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning 2021 

21. Prövning av ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 

22. Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet 

23. Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet 

24. Kommunalförbundet Svensk luftambulans Årsredovisning 2021 

25. Prövning av ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Svensk luftambulans 2021 

 


