
Sammanfattning från regionstyrelsen den 7 juni 2022 

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 
den 7 juni. Samtliga beslut finns att ta del av i protokollet. 

För handlingar till ärendena, se:   

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-06-07  

Region Västerbottens finansrapport per april 2022 

En likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 
2005-08-31 – 2022-04-30. 

Under månaden såldes samtliga andelar i Nordea Företagsobligationsfond (-63,7 mkr), Simplicity 
Företagsobligationsfond A (-28,2 mkr), Öhman Investment Grade (-86,9 mkr) och 

Nordea Bostadsobligationsfond (-367,1 mkr). 

Totala portföljen utvecklades -1,0% vilket är +1,6% mot index som utvecklades -2,6% under 
månaden. 

Aktieportföljen utvecklades -2,2% under månaden vilket är +1,1% mot index som gick -3,3%. 

Ränteportföljen utvecklades -0,3% vilket är +0,6% mot index som gick -0,9%. 

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. 

Portföljen är temporärt överviktad oplacerad likvid. 

Likvida medel uppgick till 2 701 miljoner kronor till 0% ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner 
kronor. 

Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34%. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 

Finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2022-04-30 godkänns. 

 

Ansökan om listningstak för Citymottagningen 

Citymottagningen lämnat in en ansökan om ett listningstak på 9 000 patienter. Anledningen är den 
höga arbetsbelastningen på enheten som påverkar medarbetares hälsa negativt och 
Citymottagningen ser risk för sjukskrivningar. Vidare framför man att det är svårt att rekrytera läkare. 
Citymottagningen anger att enheten inte klarar att upprätthålla patientsäkerheten. 

Regionstyrelsen har beslutat att bevilja Citymottagningen ett listningstak på 9 000 aktivt listade 
patienter från och med 2022-07-01 – 2024-06-30. 

Uppföljning ska ske varje år och att båda parterna har möjlighet till omförhandling. 

Reservation: SD 



Beslut om tilläggsuppdraget Särskilda insatser i områden med socioekonomisk 
profil 

Genom Regionstyrelsens beställning av tilläggsuppdraget ”Särskilda insatser i områden med 
socioekonomisk profil” inom primärvården har en förstärkning tilldelats hälsocentralerna Ersboda, 
Mariehem och Ålidhem. 

Resultatet av tilläggsuppdraget inte uppnått sitt mål och syfte och därför har regionstyrelsen beslutat 
att avsluta det från och med 2023. 

I arbetet för en jämlik hälsa är det viktigt att åtgärder prioriteras och genomförs utifrån 
socioekonomiskt svaga grupper. Därför har regionstyrelsen beslutat att föra in de finansiella medel 
som avsattes för ovan nämnda tilläggsuppdrag i stället till basuppdraget för Hälsoval och fördelas till 
de områden med ett högt Care Need Index (CNI). CNI är ett verktyg som används för att mäta risk för 
ohälsa inom en population. I nuvarande ersättningsmodell för Hälsoval primärvård utgör CNI en 
mindre del i kapiteringen. 

Genom att omfördelning från tilläggsuppdraget till basuppdraget förstärks de hälsocentraler som har 
större socioekonomisk utsatthet i sina områden mer jämlikt i hela regionen. Beräkningen sker utifrån 
hälsovalets ersättningsmodell men detta extratillskott fördelas på de hälsocentraler som har ett CNI 
över 1,1. 

Särskilt yrkande: SD 
 

Utbudsförändring av Hälsoval allmäntandvård Barn och Unga Vuxna, 
Folktandvården Region Västerbotten 

Region Västerbottens Folktandvård har framfört att det råder en uttalad resursbrist i Folktandvården 
i de norra regionerna. Resursbristen av tandläkare tvingar fram allt hårdare prioriteringar i 
utförandet av tandvård. I nuläget är utförandet av regelbunden tandvård till vuxna kraftigt begränsad 
hos flertalet av länets folktandvårdskliniker till förmån för akuttandvård, tandvård till barn och unga 
vuxna 3–23 år samt till vuxna med särskilda behov. 

Utifrån rådande situation inom Folktandvården har hälso- och sjukvårdsnämnden godkänt förslag om 
utbudsförändringar för barn och unga vuxna och skickat frågan till regionstyrelsen för beslut. 

Regionstyrelsen har beslutat att avsteg från LOV kan göras genom att regionens Folktandvård ges rätt 
att vid resursbrist omfördela patienter mellan enheter i syfte att korta väntetiderna. 

Beslutet gäller fram till och med december 2023. 

Regionstyrelsen konstaterar att vårdgivaren ansvarar för att göra prioriteringar och utgår från att 
vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först. 

 

 

 

 

 



 

Granskning hantering av allmänna handlingar 

Revisorerna har granskat hanteringen av allmänna handlingar och kommit fram till att 
regionstyrelsen inte säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. Det finns regler och 
rutiner men den strategiska styrningen att verksamheten följer reglerna ser revisionen som svag. 

Utifrån granskningen har revisionen lämnat ett antal rekommendationer till regionstyrelsen. 

 Säkerställa att dokumenthanteringsplaner och övriga styrdokument om allmänna handlingar 
är aktuella och tillräckligt utvecklade  

 Att tillräckliga informations- och utbildningsinsatser för att göra regler och rutiner kända 
inom verksamheterna blir genomförda  

 Att tillräcklig uppföljning av verksamheternas hantering av allmänna handlingar blir 
genomförd. 

Förslag till yttrande har upprättats, i yttrandet framgår att styrande dokument kopplat till området 
kommer att revideras inför ny mandatperiod samt att digitala utbildningsinsatser kommer 
genomföras. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen.   

 

Granskning av vaccination mot covid-19 år 2021 

Revisionen har granskat arbetet med vaccination mot covid-19. Granskningen visar att vaccinationen 
i Västerbotten har varit framgångsrik, länet har bland den högsta vaccinationstäckningen i Sverige. 

Revisionen anser dock att regionstyrelsen inte har varit tillräckligt aktiv i den strategiska styrningen 
av vaccinationen. 

Revisionen lämnar följande rekommendationer: 

 Regionstyrelsen behöver bli mer aktiv i den strategiska styrningen av arbetet med 
vaccinationen. Styrelsen och nämnden behöver bland annat säkerställa att tjänstepersoner 
som ska leda arbetet med vaccinationen har tydliga uppdrag och befogenheter. Styrelsen 
behöver också säkerställa att beslut om vaccinationen dokumenteras, diarieförs och 
återanmäls till styrelsen. 

 Regionstyrelsen bör genomföra en utvärdering av vaccinationen mot covid-19. En 
utvärdering ger möjlighet att systematiskt analysera och bedöma arbetssätt och resultat av 
vaccinationen. 

Regionstyrelsen svarar på granskningsrapporten och yttrandet har man beslutat att godkänna och 
överlämna till revisionen.  

 

Granskning om förvaltningsorganisationerna 

Revisorerna har granskat förvaltningsorganisationerna och kommer fram till att regionstyrelsen inte 
har gjort tydligt hur förvaltningen ska styras och samverka. Revisionen lämnar följande 
rekommendationer: 



 Styrelsen och nämnderna bör följa upp och utvärdera förvaltningsorganisationerna utifrån 
fullmäktiges beslut  

 Styrelsen och respektive nämnd behöver utreda hur relationen mellan nämnderna och 
förvaltningscheferna ska tydliggöras så att det framgår vem som styr över respektive 
förvaltning 

 Styrelsen och nämnderna bör besluta om formaliserade överenskommelser eller 
motsvarande för de tjänster som styrelsens förvaltning utför så att nämnderna kan styra, 
följa upp och kontrollera att stödet motsvarar behoven 

I regionstyrelsen svar framgår att man är positiv till att aktiviteter och åtgärder görs för att utveckla 
och förbättra samarbeten och strukturer, arbetet behöver dock genomföras i redan pågående 
processer. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen. 

 

Regionstyrelsens delårsrapport per april 2022 

Av rapporten framgår att av de 11 mål i regionplanen som riktats till regionstyrelsen bedöms två 
uppfyllas och nio delvis uppfyllas. 

Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter april månad en positiv budgetavvikelse på totalt 75 
miljoner kronor och en minskad nettokostnadsutveckling på 3,2 procent. Prognosen för helåret är ett 
budgetöverskott på 108 miljoner kronor. 

Investeringsutgifterna uppgår per april till 208 miljoner kronor och för året prognosticeras en negativ 
avvikelse mot budget på 12 miljoner kronor. 

Omställningsplanen för året innefattar åtgärder för energieffektivisering i fastigheter, minskade 
kostnader för sjukresor, minskat köp av fastighetsunderhåll, översyn av centrala anslag och 
samordning inom administrativa staber. Effekt efter årets första fyra månader uppgår till totalt 9 
miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor över plan. 

Regionstyrelsen har fastställt regionstyrelsens delårsrapport per april 2022. 

Särskilt yrkande: M+KD+C+L 
Reservation: M+KD+C+L 

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. 

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa delårsrapport per april 2022 och överlämnar den till 
regionfullmäktige för godkännande. 

 

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. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar: 

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. 



Särskilt yrkande: M+KD+C+L 
Reservation: M+KD+C+L 

Särskilt yrkande: SD 
Reservation: SD 

 

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. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta att motionen anses besvarad. 

Reservation: SD 

 

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. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservation: L 

 

Svar 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.  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservation: KD 

 

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. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservation: C 

 

Fler ärenden som regionstyrelsen behandlade på sammanträdet 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-06-07  

6. Redovisning av uppdrag - Basutbud 1177 Vårdguidens e-tjänster 

8. Information om Region Västerbottens ledningssystem 

9. Upphandling av våningsrenoveringar, Norrlands universitetssjukhus, Byggnad 4 och 
Byggnad - Inledande av upphandling 
 



13. Inriktningsbeslut inför beställning 2023 avseende ersättningsmodell inom Hälsoval 
allmäntandvård barn och unga vuxna 

14. Svar på remiss, Slutbetänkande, SOU 2022:6, Hälso- och sjukvårdens beredskap, 
struktur för ökad förmåga 

15. Styrdokument för Samordningsförbunden 

16. Återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2023–2026 

19. Inför regionstyrelsens uppsikt över regionala utvecklingsnämnden 

20. Inför regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden 

25. Revidering av ersättning till förtroendevald för förlust av avtalspension 

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

27. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Umeåregionen 

28. Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 

29. Ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

30. Ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet södra Lappland 

31. Ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet Umeåregionen 

32. Kommunalförbundet Svensk luftambulans Årsredovisning 2021 

33. Prövning av ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Svensk luftambulans 2021 

34. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning 2021 

35. Prövning av ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 

36. Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet 

37. Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet 

 


