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1.

Sammanträdesdatum
2020-09-22

Program, placeringslista
Beslutsunderlag
 Program RF september 2020

2.

Sammanträdets öppnande

3.

Upprop

4.

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

5.

Fastställande av föredragningslista
RS 92-2020

6.

Anmälan av interpellationer
RS 93-2020
Sammanfattning
Inkomna interpellationer:
IP nr 14-2020 från Petter Nilsson (SD) ställd till regionstyrelsens ordförande.
Sluta med Region Västerbotten på Grand Hôtel?
IP nr 15-2020 från Nicklas Sandström (M) ställd till regionstyrelsens
ordförande. Delar du revisionens kritik mot BUP?
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IP nr 16-2020 från Hans-Inge Smetana (KD) ställd till hälso-och
sjukvårdsnämndens ordförande. Varför ökar vår kostnad för hyrpersonal?
IP nr 17-2020 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso-och
sjukvårdsnämndens ordförande. Utrustning vid Öronmottagningen i
Skellefteå och Lycksele.
IP nr 18-2020 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin
Hasslow (L) och Hans-Inge Smetana (KD) ställd till regionråd Lise-Lotte
Olsson. Blir 6 timmars arbetsdag med betalt för heltid verklighet nästa år?
IP nr 19-2020 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso-och
sjukvårdsnämndens ordförande. Har våra KOL-patienter i Västerbotten en
personcentrerad vård?
IP nr 20-2020 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande. Barnhälsovården i Region Västerbotten.
IP nr 21-2020 från Petter Nilsson (SD) ställd till regionstyrelsens ordförande.
Leda genom exempel?
IP nr 22-2020 från Carin Hasslow (L) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande. När blir hospice/palliativa platser en
verklighet i Skellefteå?
IP nr 23-2020 från Carin Hasslow (L) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande. Hotad patientsäkerhet med flytt av
ambulans.
IP nr 24-2020 från Nicklas Sandström (M) ställd till regionstyrelsens
ordförande. Plan för att hantera vårdskulden.
IP nr 25-2020 från Andreas Löwenhöök (M) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande. En trygg ambulanssjukvård i Skellefteå och
Västerbotten.

Beslutsunderlag













IP 14-2020
IP 15-2020
IP 16-2020
IP 17-2020
IP 18-2020
IP 19-2020
IP 20-2020
IP 21-2020
IP 22-2020
IP 23-2020
IP 24-2020
IP 25-2020
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7.

Anmälan av frågor
RS 94-2020

8.

Anmälan av motioner
RS 95-2020

Sammanträdesdatum
2020-09-22

Sammanfattning
Inkomna motioner
Motion nr 29-2020 från Maria Kristofferson (C) Samverkan behöver stärkas
mellan region Västerbotten och kommunerna!
RS 978:12020

Motion nr 30-2020 från Anton Bergström (M) Västerbotten som
försöksregion för gårdsförsäljning
RS 1065:1-2020
Motion nr 31-2020 från Åsa Ågren Wikström (M) Utred
effektiviseringspotential genom extern analys av verksamheten i Region
Västerbotten
RS 1209:1-2020
Motion nr 32-2020 från Petter Nilsson m.fl. (SD) Återför ambulansenheten till
Skellefteå
RS 1226:2-2020
Motion nr 33-2020 från andreas Löwenhöök (M) Tillgänglighetsmål för
ambulansverksamheten i Västerbotten
RS 1279:-2020
Motion nr 34 från Petter Nilsson m.fl. (SD) Regionen ska inte ge medel till Ibn Rushd
RS 1280:1-2020
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Motionerna anmäls.
Beslutsunderlag







Motion 29-2020
Motion 30-2020
Motion 31-2020
Motion 32-2020
Motion 33-2020
Motion 34-2020

9.

Revisorernas rapport till regionfullmäktige

10.

Besvarande av interpellationer
Beslutsunderlag
 Tidigare anmälda interpellationer

11.

Avveckling av den gemensamma kostnämnden med Lycksele
kommun
RS 985-2020
Sammanfattning
Region Västerbotten och Lycksele kommun har sedan 1 januari 2008 en
gemensam kostnämnd för samverkan inom måltidsverksamheten.
Kostnämnden ingår i kommunens organisation. Lycksele kommun har
driftansvaret för verksamheten och produktionen är förlagd till Lycksele
lasarett.
Lycksele kommun har genomfört en utredning av kostverksamheten som
mynnat ut i beslutet att ta hem all produktion av mat till de egna köken.
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Samverkansavtalet mellan Lycksele kommun och region Västerbotten är
därmed uppsagt av kommunen och upphör 31 december 2020.
I och med att kostenheten beslutar ta hem all produktion av mat till de egna
köken, upphör behovet av gemensam nämnd. Eftersom samverkansavtalet
är uppsagt upphör den gemensamma kostnämnden vid årsskiftet 20/21 och
regionens politiska representanters uppdrag upphör därmed.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Den gemensamma Kostnämnden avvecklas vid årsskiftet 2020/2021 och
därmed upphör även de förtroendevaldas uppdrag.
Beslutsunderlag
 §169 Avveckling av den gemensamma kostnämnden med Lycksele
kommun
 Tjänsteskrivelse Avveckling av kostnämnden
 Kostnämnden protokollsutdrag § 27, Förslag till avveckling av
Kostnämnden

12.

Utbetalning av partistöd 2021 samt redovisning av partistödets
nyttjande 2019
RS 447-2020
Sammanfattning
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen får kommuner och landsting ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som är representerade
i fullmäktige. Partistödet syftar till att stärka partiernas ställning i den lokala
demokratin och ska användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till
länsinvånarna.
Parti som erhåller mandatstöd enligt ovan ska lämna skriftlig redovisning och
granskningsrapport som visar att partistödet använts för sitt avsedda
ändamål. Redovisningen ska gälla perioden
1 januari – 31 december och lämnas till fullmäktige senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång. (4 kap. 31 §, andra stycket, kommunallagen).
Mandatstöd betalas inte ut till parti som inte lämnat sådan redovisning. I
enlighet med kommunallagen ska fullmäktige årligen, vid sitt möte i
september eller vid därefter närmast följande sammanträde, fatta beslut om
kommande års utbetalning av partistöd.
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Samtliga partier har inkommit med sina redovisningar av föregående års
nyttjande av partistöd.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Region Västerbotten betalar ut partistöd enligt 2020 års nivå (mandatstöd
136 329 kr/mandat), uppräknat med LPI för 2021 enligt följande fördelning:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 26 mandat
Moderata Samlingspartiet, 10 mandat
Vänsterpartiet, 10 mandat:
Centerpartiet, 8 mandat
Liberalerna, 6 mandat
Sverigedemokraterna, 5 mandat
Kristdemokraterna, 4 mandat
Miljöpartiet de gröna, 2 mandat
Partistödet delas upp och utbetalas två gånger per år, i januari och juli 2021.
Beslutsunderlag
 §170 Utbetalning av partistöd 2021 samt redovisning av partistödets
nyttjande 2019
 Kristdemokraterna (KD). Redovisning av partistödets nyttjande 2019
 Centerpartiet Västerbotten (C). Redovisning av partistöd 2019
 Vänsterpartiet Västerbotten (V). Redovisning av partistöd 2019
 Socialdemokraterna (S). Redovisning av partistödets nyttjande 2019
 Sverigedemokraterna (SD), redovisning av partistödets nyttjande år
2019
 Moderaterna (M), redovisning av partistödets nyttjande år 2019
 Liberalerna (L), redovisning av partistödets nyttjande år 2019
 Miljöpartiet (MP), redovisning av partistödets nyttjande år 209
 Miljöpartiet (MP), Granskningsrapport partistöd 2019
 Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd 2021 samt redovisning av
partistödets nyttjande 2019

13.

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021
RS 1105-2020
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om
när ordinarie sammanträden ska hållas. Förslag till sammanträdestider för
2021 har upprättats.
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Fullmäktiges sammanträden tillkännages på regionens anslagstavla minst
en vecka före sammanträdesdagen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Regionfullmäktige sammanträder under 2021 enligt följande:
23 februari
27-28 april
22-23 juni
21 september
16-17 november
Gruppmöten äger rum den 22 februari, 26 april, 21 juni, 20 september, 15
november.
Beslutsunderlag
 §171 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021

14.

Motion nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M) Kommunoption
på FVIS
RS 721-2019
Sammanfattning
Nicklas Sandström (M) har till regionfullmäktige anmält motionen
Kommunoption på FVIS. I motionen föreslås att regionen undersöker
möjligheten att erbjuda länets kommuner en option för att köpa in sig på en
ändamålsenlig modul till regionens nya vårdinformationssystem.
Motionsyttrande har upprättats som beskriver förutsättningarna för
kommunernas deltagande. Motionen föreslås avslås med hänvisning till att
regelverket kräver att kommunerna själva deltagit i upphandlingen. För att ha
det hade det krävts att kommunerna hade ingått i upphandlingen som
organisationer (lämnat fullmakter) och tecknat egna avtal på samma sätt
som optionspartners.
Regionernas nyttjanderätt omfattar dock användare hos kommunen vid
vårdövergångar, vilket beskrivs närmare i den del av upphandlingen som
benämns som specialområde SIP/SPU och som står för Samordnad
individuell Plan.
Förslag till beslut
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Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen avslås
Beslutsunderlag
 §172 Motion nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M) Kommunoption
på FVIS
 Kommunoption på FVIS
 Motion nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M). Kommunoption på
FVIS.
 RS 721-2019 Motion nr 15-2019 från Nicklas Sandström (M).
Kommunoption på FVIS

15.

Motion nr 16-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl.
Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar
RS 737-2019
Sammanfattning
Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD) och Thomas Palmgren (SD) har till
fullmäktige anmält motionen Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar. I
motionen beskriver de att vaccination mot HPV för flickor ingår i det
nationella vaccinationsprogrammet men att pojkar själva får bekosta
vaccinationen. I motionen föreslås att Region Västerbotten inför ett eget
HPV-vaccinationsprogram.
Förslag tillmotionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att
regeringen vid budgetbeslutet i september 2019, beslutat att HPV
vaccination av pojkar kommer att ingå i det nationella
barnvaccinationsprogrammet med start hösten 2020.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §173 Motion nr 16-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl.
Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar
 Motion nr 16-2019. Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar
 Motion nr 16-2019 från Petter Nilsson, Linda Strandberg, Thomas
Palmblad och Katrin, Larsson (SD). Vaccinationsprogram mot HPV för
pojkar

9 (11)

Kallelse

Regionfullmäktige

16.

Sammanträdesdatum
2020-09-22

Motion nr-19 2019 från Viktoria Sundin (M). Etablera ett nytt mer
hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan,
habiliteringen och BUP
RS 976-2019
Sammanfattning
Viktoria Sundin (M) har till regionfullmäktige anmält motionen "Etablera ett
nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan,
habiliteringen och BUP". I motionen föreslås att regionen utreder möjligheten
att etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna,
elevhälsan, habiliteringen och BUP.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionen
har ett etablerat samarbete mellan berörda parter, genom bland annat HLT
(Hälsa, lärande, trygghet) som funnits inom regionen sedan 2012.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 19 februari 2020, § 12, föreslagit att
motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §174 Motion nr-19 2019 från Viktoria Sundin (M). Etablera ett nytt
mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan,
habiliteringen och BUP
 Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna,
elevhälsan, habiliteringen och BUP
 Motion nr-19 2019 från Viktoria Sundin (M). Etablera ett nytt mer
hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen
och BUP

17.

Valärenden 2020
RS 47-2020
Sammanfattning
Entlediganden
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Suzanne Sellin (S), Vilhelmina, har inkommit med en avsägelse från sitt
uppdrag som ersättare i styrelsen för Västerbottensteatern AB.
Erik Vikström (S) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag
som nämndeman i Hovrätten för övre Norrland.
Valter Stenmark (-) Skellefteå, har inkommit med en avsägelse från sina
uppdrag som ersättare i Skellefteå Museums Stiftelse och aktiebolag.
Fyllnadsval
Ersättare i styrelsen för Västerbottensteatern, istället för Suzanne Sellin (S);
Nämndeman i Hovrätten för övre Norrland, istället för Erik Vikström (S);
Ersättare i Skellefteå Museums stiftelse och aktiebolag, istället för Valter
Stenmark (-);
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Valberedningens förslag till entlediganden och fyllnadsvall godkänns.
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden
omedelbart.

18.

Handlingar för kännedom
Beslutsunderlag
 Yttrande granskning år 2019 av regionstyrelsen
 Yttrande gällande granskning av årsredovisning 2019
 Yttrande över granskningsrapport Tillämpning av delegationsordningar
år 2019
 Yttrande över revisionsgranskning Uppföljande granskning av
investeringsprocessen år 2019
 Yttrande över granskningsrapport angående förvaltningen av stiftelser
och fonder
 Länsstyrelsen Västerbotten. Ny ersättare för ledamot i
regionfullmäktige
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