
 

Region Västerbotten 

Sammanfattning från region-
styrelsen den 27 september 2022

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionstyrelsen fattade vid 
sitt sammanträde den 27 september. Samtliga beslut finns att ta del av i 
protokollet. 

För handlingar till ärendena, se:   

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-09-27 

 

5. Region Västerbottens finansrapport per juni 2022 
En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har 
upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-06-30. 

Under månaden har portföljen fortsatt allokerats om i och med ny policy. 

Exempelvis har några räntefonder sålts ut till förmån för köp av alternativa 
fonder. 

Den totala portföljen utvecklades -5,9% vilket är -0,5% mot index som utvecklades 
-5,4% under månaden. 

Aktieportföljen utvecklades -8,6% under månaden, vilket är -0,7% mot index, som 
gick -7,9%. 

Ränteportföljen utvecklades -2,6%, vilket är -1,9% mot index som gick -0,6%. 

Alternativa portföljen utvecklades -3,2%, vilket är -0,6% mot index som gick -2,6%. 

Portföljen är temporärt överviktad oplacerad likvid, nära normalvikt i aktier, 
överviktad alternativa fonder och underviktade räntefonder. 

Likvida medel uppgick till 1 449 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 
100 miljoner kronor. Regionens totala lån uppgår till 2 200 miljoner kronor till en 
genomsnittsränta på 0,47%. 

Regionstyrelsen har beslut att godkänna rapporten. 

 

7. Region Västerbottens finansrapport per juli 2022 
En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har 
upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-07-31. 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-09-27


 
 
 
 

Under månaden har inga transaktioner skett. 

Den totala portföljen utvecklades +5,7% vilket är -0,8% mot index som 
utvecklades +6,4% under månaden. 

Aktieportföljen utvecklades +9,7% under månaden, vilket är +0,5% mot index, 
som gick +9,2%. 

Ränteportföljen utvecklades +0,0%, vilket är -0,8% mot index som gick +0,8%. 

Alternativa portföljen utvecklades +0,4%, vilket är -3,4% mot index som gick 
+3,9%. 

Portföljen ligger normalviktad i aktier, överviktad alternativa fonder och 
underviktade räntefonder. Portföljen är inom samtliga limiter. 

Likvida medel uppgick till 1 418 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 
100 miljoner kronor. 

Regionens totala lån uppgår till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 
0,47%. 

Regionstyrelsen har beslut att godkänna rapporten. 

 

8. Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden 
Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt bjuder styrelsen årligen in presidiet i 
hälso- och sjukvårdsnämnden till dialogmöte för att följa upp frågor och 
utmaningar av större karaktär. 

Pandemin fortsätter att påverka verksamheten, både personalmässigt och 
verksamhetsmässigt. Nämndens måluppfyllelse vad gäller omställning till hållbar 
ekonomi uppgår till dryga 60 procent och påverkas naturligtvis av pandemins 
effekter. 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning som påverkar framför allt 
tillgängligheten och möjligheten att hantera den uppskjutna vården. 

Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att intensifiera 
arbetet med att förbättra tillgängligheten. Som ett led i detta rekommenderas 
även att nämnden fortsätter att prioritera kompetensförsörjningen. 

Regiondirektören får i uppdrag att, inom ramen för styrelsens uppsiktsplikt, 
återrapportera hur nämndens arbete med den uppskjuta vården fortlöper, den 
ekonomiska utvecklingen men även på en övergripande nivå med fokus på större 
utmaningar och händelser lyfta frågor inom kompetensförsörjningen. 

 

 

 



 
 
 
 

9. Granskning av regionens ägarstyrning av kommunala bolag 
Revisorerna har granskat regionens ägarstyrning av de kommunala bolagen. Av 
rapporten framkommer att styrelsen inte har säkerställt en ändamålsenlig 
ägarstyrning över bolagen. Revisorerna ger följande rekommendationer: 

• Regionstyrelsen bör upprätta förslag till förtydligande av hur regionen ska 
styra och kontrollera sina bolag. 

• Regionstyrelsen bör säkerställa en aktiv ägarstyrning i sina dialoger med 
bolagen. 

• Regionstyrelsen bör utveckla formerna för sin förstärka uppsiktsplikt. 

I sitt yttrande över granskningen instämmer regionstyrelsen till stor del i 
revisorernas kritik. Det pågår aktiviteter för att förbättra både den förstärkta 
uppsiktsplikten samt även för att stärka tjänstepersonsstödet. 

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

 

10. Granskning av årsredovisningen 2021 
Regionens revisorer har granskat årsredovisningen för 2021.  

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god redovisningssed.  

Man instämmer i bedömningen av resultaten för de finansiella målen men inte i 
regionstyrelsens bedömning att måluppfyllelsen var god utan anser att resultaten 
svaga. Vidare ser revisorerna positivt på att regionstyrelsen i år gör en bedömning 
av god ekonomisk hushållning. Men man instämmer dock inte i styrelsens 
bedömning. 

Revisorerna lämnar två rekommendationer till regionstyrelsen. 

I sitt yttrande över granskningen instämmer regionstyrelsen i huvudsak med 
revisionens iakttagelser och kommer att vidta åtgärder. En del åtgärder pågår 
redan medan andra kommer att kräva längre tidshorisont innan effekter kan nås. 

Har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen. 

 

11. Granskning av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges 
reglemente för intern kontroll 
Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges 
reglemente för intern kontroll år 2021. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen 
har utvecklat sin uppsikt över övriga styrelsers och nämnders följsamhet till 
reglementet för intern kontroll. Granskningen visar även att styrelser och 
nämnder i huvudsak uppfyllde kraven i fullmäktiges reglemente för intern 
kontroll. 

Revisorerna bedömer att det finns delar av uppsikten och uppdraget om att leda 
och samordna den interna kontrollen som styrelsen kan fortsätta utveckla. 



 
 
 
 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer: 

• För att skapa bättre förutsättningar för uppsikten behöver styrelsen 
tydliggöra och ställa högre krav på hur övriga styrelser och nämnder ska 
rapportera till styrelsen om resultaten och arbetet med den interna 
kontrollen. 

• Utveckla utvärderingen och analysen av arbetet med den interna 
kontrollen i regionen. Besluta om åtgärder för att rätta till identifierade 
brister. 

I sitt yttrande över granskningen instämmer regionstyrelsen i huvudsak med 
revisionens iakttagelser och man beskriver vilka åtgärder som genomförts och 
vilka åtgärder som planeras.  

Har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen. 

 

12. Granskning år 2021 av regionstyrelsen 
Revisionens granskning av regionstyrelsen 2021 visar att styrelsen inte hade 
tillräcklig styrning och kontroll. Brister i tjänstepersonsstödet och otydliga 
ansvarsförhållanden bidrog till svårigheterna. Regionstyrelsen hade inte heller 
tillräcklig uppsikt över regionens kommunala bolag, anser revisorerna. 

Man lämnar följande rekommendationer: 

• Säkerställ att beslut om fördelning av statsbidrag hanteras i enlighet med 
kommunallagens 5 kap. 1 §. 

• Säkerställ en ändamålsenlig metod för att redovisa resultaten i 
förhållande till styrelsens verksamhetsmål. 

• Utveckla kvaliteten i uppföljningen av den interna kontrollen och vid 
behov besluta om åt-gärder för att komma till rätta med de brister 
kontrollerna visar. 

• Se till att det finns bearbetade analyser som underlag inför styrelsens 
bedömningar i upp-sikten av regionens bolag.  

I sitt yttrande över granskningen beskriver regionstyrelsen hur man ska hantera 
de rekommendationer som revisionen lämnat. Sammanfattningsvis fortsätter 
förvaltningens utvecklingsarbete med nämndplanen och internkontrollen samt att 
regionstyrelsens uppsikt över bolagen stärks. 

Har beslutat att godkänna yttrandet och överlämnar det till revisionen. 

 

19. Ansökan om listningsstopp, Husläkarna 
Hälsocentralen Husläkarna i Umeå har avtal enligt Lagen om valfrihetssystem med 
Region Västerbotten och i Hälsoval Primärvård. 

Den 21 juni ansökte Husläkarna om ett omedelbart listningsstopp. Bakgrunden är 
att verksamhetens lokaler inte är tillräckliga för den mängd patienter och 
medarbetare som finns vid enheten. Under det senaste året har man haft en 



 
 
 
 

ökning av antal listade med 3 procent. Husläkarna arbetar på att utöka 
behandlingsrum och kontor succesivt.  

Husläkarna menar att listningsstoppet krävs för att under pågående 
förändringsarbete kunna ta hand om patienterna på ett tryggt sätt och att kunna 
erbjuda en mer hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. 

I uppdrag och regler för Hälsoval Västerbotten 2022 framgår att partiellt 
listningsstopp kan i undantagsfall beviljas av Region Västerbotten. 
Listningsstoppet är tidsbegränsat till maximalt 3 månader samt att undantag från 
listningsstopp är personer som flyttar in eller föds inom hälsocentralens 
geografiska område och som avstår från att göra eget val. 

Regionstyrelsen har beslutat att Hälsocentralen Husläkarna beviljas partiellt 
listningsstopp från beslutsdatum fram till och med 31 december 2022. 
Listningsstoppet gäller enbart aktiv listning. 

 

21. Sammanträdestider 2023 
Regionstyrelsen har beslutat om följande sammanträdestider för 2023: 

• 10 januari 

• 7–8 februari 

• 7 mars 

• 4 april 

• 2 maj 

• 2 juni 

• 5 september 

• 26 september 

• 24 oktober 

• 28 november 

• 19 december 

 

22. Regionfullmäktiges sammanträdestider 2023 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om följande 
sammanträdestider för 2023: 

• 21 februari 

• 25–26 april 

• 20–21 juni 

• 19 september 

• 14 november 

Gruppdagen: 20 februari, 24 april, 19 juni, 18 juni, 13 november 

 

 



 
 
 
 

29. Utvärdering av höjda egenavgifter för sjukresor 
Regionfullmäktige beslutade i november 2019 att revidera egenavgifterna för 
sjukresor samt att beslutet skulle utvärderas under 2020. Med anledning av 
pandemin förändrades sjukresemönstret och bedömningen var att en utvärdering 
först kunde genomföras då medborgarna åter nyttjade sjukresorna. 

En utvärdering har nu genomförts som bland annat visar att trots förändrade 
resvanor kopplade till pandemi med minskade resor kollektivt och fler bilresor, 
har utbetalningarna för eget resande med bil minskat med 42 procent. Detta är en 
tydlig effekt av höjd egenavgift när en resa måste vara över 13 mil enkel väg för 
att generera en utbetalning. Utbetalningar för resa med buss eller tåg har 
däremot ökat med 19 procent och bör bero på slopad egenavgift. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna 
utvärderingen och att lägga den till handlingarna. 

 

30. Svar på motion om att erbjuda HPV "catch-up" 
Elmer Eriksson och Anton Bergström (M) har lämnat in en motion till 
regionfullmäktige om att erbjuda HPV "catch up". 

Av motionssvaret framgår att SKR rekommenderar regionerna att besluta om att 
delta i en studie om utrotning av cervixcancer genom catch-up HPV-vaccination av 
kvinnor födda 1994 till 1998. Regionerna föreslås att genomföra vaccinationerna i 
samband med ordinarie screeningbesök eller genom att använda den uppbyggda 
vaccinationsstruktur som byggts upp i samband med covidvaccinationerna.  

Detta är ett komplement till tidigare HPV-vaccinationer som genomförts i 
Västerbotten inom barnvaccinationsprogrammet och vid catchup till 18 år. Det 
vaccin som erbjuds nu, Gardasil9, ger i jämförelse med det tidigare ett bredare 
och högre skydd. Även de som tidigare vaccinerats kommer därför att erbjudas 
detta nya vaccin. Regionerna uppmanas att meddela sitt beslut till SKR senast den 
1 april 2022. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i mars 2022 att Region Västerbotten skall 
delta i den nationella studien för utrotning av cervixcancer genom catch-up 
vaccination av kvinnor födda 1994–1998 enligt SKR rekommendation. 

Deltagande i och genomförandet av är dock förbehållet att finansiering kan 
avsättas under 2023. 

Region Västerbotten ställer sig genom beslutet bakom WHO uppmaning att utrota 
livmoderhalscancer som ett folkhälsoproblem. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Fler ärenden som regionstyrelsen behandlade på sammanträdet 

 



 
 
 
 

6. Redovisning av nämndernas återkoppling på planeringsförutsättningarna 
2023–2026 

13. Måltidsstrategi för Region Västerbotten 

14. Finansiering av deltagande i HPV catch-up vaccinationsstudie 

16. Beställning av övrig primärvård 2023 

17. Hälsoval tandvård barn och unga 2023 

18. Regionens tandvårdsstöd Uppdrag och ersättningsmodell 2023 

20. Delegering av beslut om fördelning av statliga medel inom civilt försvar 

23. Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023–2026 

24. Fusion av AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB 

25. Redovisning av partistödets nyttjande 2021 samt utbetalning 2023 

26. Fördelning av ökad läkemedelsbudget 

27. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings budgetram 2023 

28. Redovisning av kompletterande bilagor till revisionsberättelse 2021, 
kommunala bolag 


