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Sammanträdesdatum
2022-06-21

Tid: Klockan 08:30-17:00
Plats: Sessionssalen, Rådhusesplanaden 6, Umeå

Ordförande
Roger Marklund (S)
Ledamöter
Harriet Hedlund (S), vice ordförande
Jens Wennberg (L), 2:e vice ordförande
Peter Olofsson (S)
Anna-Lena Danielsson (S)
Richard Carstedt (S)
Nicklas Sandström (M)
Ewa-May Karlsson (C)
Jonas Karlberg (V)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Petter Nilsson (SD)
Hans-Inge Smetana (KD)
Emma Lindqvist (MP)
Maria Kristoffersson (C)
Janeth Lundberg (S)
Andreas Löwenhöök (M)
Charlotte Lundkvist (S)
Susanne Dufvenberg (S)
Nicke Grahn (L)
Urban Larsson (C)
Karin Malmfjord (S)
Daniel Johansson (V)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Ulf Vidman (M)
Urban Lindström (S)
Lilian W Nilsson (V)
Karina Sundbom (C)
Lars Forsgren (SD)
Kenneth Andersson (S)
Anna Vestermark (S)
Karl-Gustav Lilja (KD)
Elin Segerstedt Söderberg (M)
Kjell Bäckman (V)
Magnus Eriksson (S)
Ylva Hedqvist Hedlund (V)
Mattias Åman (S)
Håkan Andersson (C)
Linda Strandberg (SD)
Caroline Cercio Lidström (S)
Thommy Bäckström (L)
Katarina Jonsson (S)
Elmer Eriksson (M)
Maria Westberg (V)
Per-Erik Lundmark (S)
Lars Bäckström (C)
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Olov Nilsson (S)
Åsa Ågren Wikström (M)
Marianne Normark (L)
Nina Björby (S)
Viktoria Sundin (M)
Erik Ferry (V)
Said Awmuuse (C)
Anna-Karin Nilsson (M)
Katrin Larsson (SD)
Ulf Björk (S)
Hans Brettschneider (MP)
Anna-Karin Lundberg (KD)
Anton Bergström Nord (M)
Olle Edblom (C)
Birgitta Burström (L)
Ulf Liljegren (S)
Minna Toivanen (V)
Margareta Gustavsson (S)
Linda Berglund (S)
Wilmer Prentius (V)
Mahmoud Alturk (S)
Liv Granbom (M)
Gunnar Viklund (S)
Paavo Ruokojärvi (V)
Lars Lilja (S)
Ersättare
Per-Martin Jonasson (KD)
Anna Dahlén (V)
Per Hörnsten (M)
Albin Kristiansson (M)
Jarl Folkesson (C)
Kerstin Olla Grahn (C)
Annika Andersson (C)
Lars Ohlsson (S)
Maria Olofsson (C)
Carola Olofsson (L)
Greger Lindqvist (S)
Viktoria Boström (M)
Margaretha Löfgren (V)
Kent Ärletun (M)
Agneta Lindström Berg (S)
Ing-Marie Westh (L)
Veronica Kerr (KD)
Jimmy Frohm (SD)
Max Fredriksson (KD)
Agneta Hansson (V)
Robert Nerdal (S)
Mariam Salem (MP)
Kerstin Sjöström (C)
Ann-Kristin Falkman (C)
Bo-Martin Alm (C)
Eva Stuge (M)
Mari-Louise Bystedt (S)
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Jeanette Berggren (S)
Helen Maxe (S)
Helge Kristoffersson (S)
Titti Ådén (S)
Anders Wangby (KD)
Lina Hjelte (V)
Olle Wärnick (M)
Youssef Chninou (S)
Eva Fransson (M)
Johanna Hopstadius (S)
Torbjörn Häggmark (V)
Michaela Björnebäck (L)
Daniel Öhgren (C)
Jan Kollberg (KD)
Nils Seye Larsen (MP)
Christer Härjelin (S)
Billy Moström (S)
Kerstin Granberg Lundgren (S)
Sofie Gustafsson (S)
Joakim Olsson (S)
Anne Högberg (V)
Niklas Vestermark (V)
Ing-Mari Levin (V)
Kerstin Widman (M)
Madelene Nord (M)
Fredrik Wirenblad (M)
Ann-Kristin Strandman (C)
Daniell Andersson (V)
Roland Sjögren (KD)
Anna-Carin Jonsson (KD)
Mikael Jakobsson (V)
Krister Jonsson (L)
Ulla-Maria Åkerblom (L)
Maja Lundström (S)
Daniel Sjögren (S)
Marie Stenberg (S)
Simon Rilfors (S)
Christer Bergfors (M)
Bo Ch Nilsson (S)
Eva Andersson (S)
Kjell Bergmark (C)
Lena Persson (L)
Kerstin Olofsson (L)
Margareta Carlbäck (L)
Christer Johansson (S)
Magnus Strömqvist (KD)
Annette Andersson (S)
Lotta Hjelte Löfgren (S)
Stig Pettersson (SD)
Emma Vidmark (MP)
Jessica Sandberg (M)
Andreas Figaro (-)
Johan Lindström (M)
Ingrid Johansson (KD)
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2022-06-21
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2022-06-21
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1.

Sammanträdesdatum
2022-06-21

Program, manualer, mm.
Beslutsunderlag
 Internet sessionssalen 21-22 juni
 Grupprum gruppdagen 20/6
 Program Regionfullmäktige 21-22 juni

2.

Sammanträdets öppnande

3.

Upprop

4.

Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering
Förslag till beslut
... (M) och ... (C) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Justering sker digitalt fredag den 1 juli 2022.

5.

Fastställande av föredragningslista
RS 58-2022
Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.

6.

Anmälan av interpellationer
RS 59-2022
Sammanfattning
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Sammanträdesdatum
2022-06-21

Inkomna interpellationer
Interpellation nr 15-2022 från Betty-Ann Nilsson, Hans-Inge Smetana (KD)
ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande gällande statsbidrag för
utbildning av specialistsjuksköterskor
RS 966:1-2022
Interpellation nr 16-2022 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande gällande ME-mottagningen
RS 967:1-2022
Interpellation nr 17-22 från Hans-Inge Smetana (KD) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande, Akutsjukvårdens triagering
RS 1059-2022
Interpellation nr 18-2022 från Ann-Karin Lundberg (KD) ställd till miljöpartiet
gällande regionens miljö- och klimatstrategi
RS 1063-2022

Beslutsunderlag





7.

IP nr 15-2022
IP nr 16-2022
IP nr 17-2022
IP nr 18-2022

Anmälan av motioner
RS 60-2022
Sammanfattning
Anmälan av motioner
Motion nr 4-22 från Nicklas Sandström (M), Tillskapa fler differentierade
vårdnivåer
RS 910:1-2022
Motion nr 5-2022 från Ewa-May Karlsson (C) och Håkan Andersson (C), 1
500 patienter per läkare
RS 915:1-2022
Motion nr 6-2022 från Maria Kristoffersson (C), Upphandla produkter utan
miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier
RS 916:1-2022
Beslutsunderlag
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8.

Sammanträdesdatum
2022-06-21

Motion nr 4-2022
Motion nr 5-2022
Motion nr 6-2022
Motion nr 7-2022 Samlad färdtjänst inom regionen
Motion nr 8-2022 Akutsjukvårdens triagering
Motion nr 9-2022 Miljö och klimatstrategin

Anmälan av frågor
RS 61-2022
Beslutsunderlag
 Fråga nr 8-2022 Läget inom vuxenpsykiatrin

9.

Besvarande av interpellationer
Sammanfattning
Bordlagda interpellationer från Regionfullmäktige 2022-04-26
Interpellationer nr 43-45-2021, 1-3- 2022 har bordlagts två gånger och har
därmed utgått.
Interpellation nr 4-22 från Jens Wennberg (L) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande. Information innan NPF-diagnos
RS 230:1-2022
Interpellation nr 5-22 från Linda Strandberg (SD) ställd till regionstyrelsens
ordförande. Skötrum för vuxna på Norrlands universitetssjukhus
RS 282:1-2022
Interpellation nr 6 -22 från Andreas Löwenhöök (M) ställd till regionstyrelsens
ordförande. Frågor från läkarna på Skellefteå lasarett.
RS 548:1-2022
Interpellation nr 7 -22 från Nicklas Sandström (M) ställd till regionstyrelsens
ordförande. Hur avser S-majoriteten lösa den extremt pressade situationen
på NUS
RS 549:1-2022
Interpellation nr 8-22 från Elin Segerstedt Söderberg (M) ställd till utskottets
för primärvård och tandvård ordförande. Hur ser bemanningssituationen
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egentligen ut i primärvården?
RS 573:1-2022
Interpellation nr 9-22 från Betty-Ann Nilsson (KD) och Hans-Inge Smetana
(KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Kostnaderna för
övertagandet av ambulansstationerna
RS 574:1-2022
Interpellation nr 10-22 från Andreas Löwenhöök (M) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande, Fortsatt kris i förlossningsvården och
sommarstängning av BB i Lycksele
RS 593:1-2022
Interpellation nr 11-22 från Hans-Inge Smetana (KD) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande. Mobila sjukvårdsteam och primÄRs
verksamhet
RS 615:1-2022
Interpellation nr 12-22 från Birgitta Burström (L) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande. Primärvården i Skellefteå
RS 642:1-2022
Interpellation nr 13-2022 från Maria Lundqvist-Brömster (L) ställd till hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande. Fördelning av ST-Block
RS 677:1-2022

10.

Region Västerbottens delårsrapport per april 2022
RS 877-2022
Sammanfattning
Delårsrapport per april 2022 har upprättats. 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
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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.
Sjukfrånvaroutvecklingen de senast 12 månaderna visar 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.
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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Delårsrapport per april 2022 godkänns.
Beslutsunderlag











§144 Region Västerbottens delårsrapport per april 2022
Bilaga till RS protokollsutdrag - Yrkande M L C KD delårsrapport
Bilaga till RS protokollsutdrag - Yrkande SD
Region Västerbotten. Delarsrapport per april 2022
Region Västerbotten. Delårsrapport per april 2022
Regionstyrelsens delårsrapport april 2022
Hälso- och sjukvårdsnämndens Delårsrapport per april 2022
Regionala utvecklingsnämndens Delårsrapport per april 2022
Folkhögskolestyrelsen, Delårsrapport per april
Gemensam måltidsnämnd, Delårsrapport april 2022
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Sammanträdesdatum
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Tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022 för
utökat anslag till Norrtåg
RS 765-2022
Sammanfattning
När regionplanen för 2022 beslutades i november 2021 fanns fortfarande
osäkerhetsfaktorer kopplade till pandemins effekter för Norrtågstrafiken.
Avtalet för Norrtågs operatör Vy Tåg är en tjänstekoncession vilket innebär
att operatören behåller intäkterna i trafiken, men därmed också de risker
som finns vid negativ påverkan på resandet och intäkterna. I december 2021
inkom Vy Tåg med en förhandlingsframställan till Norrtåg med utgångspunkt
i operatörsavtalet och väsentligt förändrade förutsättningar för verksamheten
med anledning av pandemin.
Förhandlingarna med Vy Tåg resulterade i att Norrtågs styrelse 2022-03-17
beslutade om en tilläggsbudget för 2022 och ett tilläggsavtal till
tjänstekoncessionsavtalet. För Region Västerbotten innebär detta att
anslaget för kollektivtrafiken behöver utökas med 22,6 mkr för 2022.
Det utökade anslaget skapar förutsättningar för att tågtrafiken inom ramen
för Norrtåg ska kunna fortsätta bedrivas. Pandemins effekter har inneburit att
operatören inte har möjlighet att fortsätta bedriva trafiken liksom tidigare.
Genom tilläggsavtalet som tecknas mellan Norrtåg och Vy Tåg tillförsäkras
att trafiken fortsatt kan bedrivas.
Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 13 april 2022, §
75, föreslagit att regionfullmäktige beslutar om en tilläggsbudget för
regionala utvecklingsnämnden innehållande utökat anslag till
kollektivtrafiken om 22,6 miljoner kronor för 2022.
Regionstyrelsens förvaltning har yttrat sig över nämndens förslag, i yttrandet
framgår att det inte finns utrymme för en tilläggsbudget och föreslår därför att
regionfullmäktige ska avslå nämndens förslag. Regionförvaltningen föreslår
även att fullmäktige uppdrar till Regionala utvecklingsnämnden att ta fram
aktiviteter för att minska underskottet år 2022.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Norrtåg AB beviljas ett tilläggsanslag på 22,6 miljonerkronor.
Tilläggsanslaget belastar regional utvecklingsnämndens budgetram 2022.
Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att ta fram aktiviteter för att
minska underskottet år 2022.
Beslutsunderlag
 §117 Tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022 för
utökat anslag till Norrtåg
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 Regionförvaltningens yttrande med förslag till beslut- Tilläggsbudget
för Norrtåg AB
 Tilläggsbudget för Norrtåg AB

12.

Program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa, sk
11-punktsprogrammet
RS 868-2022
Sammanfattning
De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati i Region Västerbotten fick
för 2020 ett riktat uppdrag av fullmäktige kopplat till att främja barn och
ungas psykiska hälsa. Utifrån medborgardialoger och kunskapsinhämtning
framkom en bild av att den självskattade psykiska hälsan har försämrats hos
barn och ungdomar.
Regionstyrelsen har via ett fullmäktigeuppdrag initierat en process för att i
samverkan med kommunerna, ta fram ett program för för att främja barn och
ungdomars psykiska hälsa.
Ett program har utarbetats, sk 11 punktsprogram, och bygger på dialoger
med representanter från länets samtliga kommuner och Region
Västerbotten.
Programmet syftar till att ge en gemensam bild av vilka kommunala och
regionala insatser som pågår och vilka insatser som bör utvecklas för att
främja barn och ungdomars psykiska hälsa i Västerbotten. Inom respektive
område ges förslag på fortsatta utvecklingsområden som behöver prioriteras
och konkretiseras utifrån lokala behov och förutsättningar.
Eftersom programmet är framtaget på uppdrag av regionfullmäktige ska
programmet även antas av regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Programmet antas.
Implementering av programmet ska ske i samråd med nuvarande
samverkansstrukturer.
Beslutsunderlag
 §147 Program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa, sk
11-punktsprogrammet
 Bilaga till RS protokollsutdrag - Yrkande Håkan Andersson ärende 26
- 11-punktsprogram
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 Bilaga till RS protokollsutdrag - Yrkande L - 11-punktsprogram barn
och unga.
 Bilaga till RS protokollsutdrag - Yrkande SD
 Tjänsteskrivelse 11-punktsprogrammet för barn och ungdomars
psykiska hälsa
 11-punktsprogram för barn och ungdomars psykiska hälsa i
Västerbotten

13.

Revidering av ersättning till förtroendevald för förlust av
avtalspension
RS 11-2022
Sammanfattning
Ett nytt tjänstepensionsavtal AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad
Pension) för anställda inom kommuner och regioner kommer att träda i kraft
från 2023-01-01. Avsättning till avtalspension kommer att höjas från 4,5
procent till 6 procent (för inkomst under 7,5 inkomstbasbelopp).
Därför föreslås att ersättning för förlust av avtalspension i ordinarie
anställning för förtroendevalda i Region Västerbotten höjs till 6 procent.
förslaget innefattar förtroendevalda med tjänstgöringsgrad över 0,4.
Ändringen innebär att Arvodesregler för förtroendevalda (RF 2021 § )
behöver uppdateras.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Ersättning för förlust av avtalspension i ordinarie anställning för
förtroendevalda i Region Västerbotten höjs till 6 procent.
Avsnittet 11.3 i Arvodesregler för förtroendevalda uppdateras i enlighet med
den nya bestämmelsen.
Beslutsunderlag
 §146 Revidering av ersättning till förtroendevald för förlust av
avtalspension
 Tjänsteskrivelse

14.

Beslut om kostnadsfritt mässlingsvaccin till vuxna flyktingar
RS 800-2022
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Sammanfattning
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.
De som har genomgången mässling behöver ingen vaccination. De som är
helt ovaccinerad behöver två doser och de som erhållit en dos
rekommenderas en andra dos. Totalkostnad beräknas till 620 tkr och
föreslås belasta regionstyrelsen.
Region Västerbotten föreslås införa kostnadsfritt mässlingsvaccin, beslutet
ska gälla tills vidare.
Förslaget är i linje med förbundsstyrelsen i Sveriges regioner och
kommuners rekommendation till regionerna.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
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.
Beslutsunderlag
 §145 Beslut om kostnadsfritt mässlingsvaccin till vuxna flyktingar
 Beslutsunderlag mässlingsvaccination till vuxna flyktingar

15.

Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet
Umeåregionen
RS 1027-2022
Sammanfattning
Styrelsen i samordningsförbundet Umeåregionen har upprättat förslag till
revidering av förbundsordning.
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Revideringen avser främst styrelsens sammansättning och tillträde efter val.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Förbundsordningen antas att gälla från och med den 1 april 2023.
Säkerställa nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya
förbundsordningen.
Beslutsunderlag
 §148 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet
Umeåregionen
 Förslag angående förbundsordning för Samordningsförbundet
Umeåregionen

16.

Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet
Svensk Luftambulans
RS 999-2022
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svensk luftambulans har upprättat revidera
förbundsordning. Förbundsdirektionen har vid sammanträdet den 29 april
2022 godkänt förbundsordningen och överlämnat den till medlemmarna för
fastställande.
Revideringen består bland annat av fördelning av overheadkostnader,
ändamål och uppgifter och sammanfogning av ekonomimodell.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Förbundsordningen fastställs.
Beslutsunderlag
 §149 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans
 Reviderad förbundsordning för Svensk Luftambulans, SLA
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Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet
Umeåregionen
RS 984-2022
Sammanfattning
Styrelsen för samordningsförbundet Umeåregionen har översänt
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. Enligt
Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen
i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet
ansvarsfrihet
för 2021.
Beslutsunderlag
 §152 Ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet Umeåregionen
 Samordningsförbundet Umeåregionen, Översändande av
årsredovisning och revisionsrapporter

18.

Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet
södra Lappland
RS 947-2022
Sammanfattning
Styrelsen för samordningsförbundet Södra Lappland har översänt
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. Enligt
Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen
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i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande. revisorerna gör bedömningen att styrelsen inte
hade en tillräckligt utvecklad redovisning av målen för att kunna bedöma
måluppfyllelsen.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet
ansvarsfrihet
för 2021.
Beslutsunderlag
 §151 Ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet södra Lappland
 Samordningsförbundet södra Lappland, Revisionsberättelse samt
årsredovisning 2021

19.

Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet
Skellefteå-Norsjö
RS 942-2022
Sammanfattning
Styrelsen för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har översänt
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. Enligt
Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen
i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
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Regionfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för samordningsförbundet
ansvarsfrihet för 2021.
Beslutsunderlag
 §150 Ansvarsfrihet 2021 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Årsredovisning 2021,
Revisionsberättelser samt revisionsrapport

20.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings
årsredovisning 2021
RS 602-2022
Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska varje medlems fullmäktige godkänna
årsredovisningen för kommunalförbund med förbundsdirektion.
Förbundsdirektionen har översänt årsredovisningen för godkännande.
Av rapporten framgår att kommunalförbundet redovisar totalt ett positivt
resultat på 19,5 miljoner kronor. Måluppfyllelsen visar att 10 av 17 mål
uppfylldes, fyra delvis och tre uppfylldes inte.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisning 2021 godkänns.
Beslutsunderlag
 §155 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings
årsredovisning 2021
 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken,
Årsredovisning 2021 och Revisionsberättelse

21.

Prövning av ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
RS 602-2022
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling och i enlighet med kommunallagens 9 kap, 13 § rörande
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förbund med direktion ska medlemmarnas fullmäktige besluta om
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet
Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
samt att de finansiella målen uppnås. Däremot kvarstår bedömningen om att
balanskravunderskottet inte kommer att återställas inom 3 år. Revisorerna
gör även bedömningen att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är
förenligt med de verksamhetsmål som är fastställda.
Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Revisionsberättelsen har delgetts regionstyrelsen men på grund av
jävsförhållanden och att frågan om ansvarsfrihet är fråntaget
beredningstvånget väljer regionstyrelsen att överlämna ärendet till
regionfullmäktige utan eget förslag.
Förslag till beslut
Region Västerbotten beviljar för sin del förbundsdirektionen och de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för 2021.
Beslutsunderlag
 §156 Prövning av ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken,
Årsredovisning 2021 och Revisionsberättelse

22.

Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet
RS 565-2022
Sammanfattning
Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet har upprättat
årsredovisning och översänt den till medlemmarna för godkännande.
Av rapporten framgår att av de sju mål som bedömt har fyra uppnåtts, två är
delvis uppnådda och två är inte uppnådda. Samtliga ekonomiska mål är
uppfyllda. Årets resultat uppgår till 39 tkr.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
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Årsredovisning 2021 godkänns.
Beslutsunderlag
 §157 Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet
 Protokollsutdrag, Årsredovisning 2021 för Norra
sjukvårdsregionförbundet inklusive årsrapport 2021 för Regionalt
cancercentrum norr, RCC Norr

23.

Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Norra
sjukvårdsregionförbundet
RS 565-2022
Sammanfattning
I enlighet med kommunallagens 9 kap, 13 § rörande förbund med direktion
ska medlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för direktionen i
dess helhet.
Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare
bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt
att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
direktionen har fastställt. Direktionen uppnår dock inte de mål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Revisionsberättelsen har delgetts regionstyrelsen men på grund av
jävsförhållanden och att frågan om ansvarsfrihet är fråntaget
beredningstvånget väljer regionstyrelsen att överlämna ärendet till
regionfullmäktige utan eget förslag.
Förslag till beslut
Region Västerbotten beviljar för sin del förbundsdirektionen och de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för 2021.

Beslutsunderlag
 §158 Prövning av ansvarsfrihet 2021 för Norra
sjukvårdsregionförbundet
 Norra sjukvårdsregionförbundet, Revisionsberättelse för år 2021
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Kommunalförbundet Svensk luftambulans Årsredovisning 2021
RS 855-2022
Sammanfattning
Förbundsdirektionen i kommunalförbundet har upprättat årsredovisning och
överlämnat den till medlemmarna för godkännande.
Av rapporten framgår att de flesta av målen för 2021 är uppfyllda och
internkontrollplanen har följts. För perioden januari till december år 2021
uppgick resultatet till - 13 568 tkr. En större oförutsedd reparation samt
kostnader för ränte-och avskrivningar för de tre nya helikoptrarna har
tillkommit under året.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisning 2021 godkänns.

Beslutsunderlag
 §153 Kommunalförbundet Svensk luftambulans Årsredovisning 2021
 Svensk Luftambulans årsredovisning år 2021

25.

Prövning av ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Svensk
luftambulans 2021
RS 855-2022
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Svensk luftambulans och
i enlighet med kommunallagens 9 kap, 13 § rörande förbund med direktion
ska medlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för direktionen i
dess helhet.
Revisionen bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet
Svensk Luftambulanshar bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt delvis ändamålsenligt sätt., att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll
delvis har varit tillräcklig. Revisionen bedömer sammantaget att resultatet
enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen
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uppställt. Revisionen uppmärksammar dock att förbundet inte har en budget
i balans 2021.
De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
delvisförenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt och
tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Revisionsberättelsen har delgetts regionstyrelsen men på grund av
jävsförhållanden och att frågan om ansvarsfrihet är fråntaget
beredningstvånget väljer regionstyrelsen att överlämna ärendet till
regionfullmäktige utan eget förslag.
Förslag till beslut
Region Västerbotten beviljar för sin del förbundsdirektionen och de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för 2021.
Beslutsunderlag
 §154 Prövning av ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Svensk
luftambulans 2021
 Revisionsberättelse för år 2021, Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans

26.

Svar på motion nr 31-2020 Utred effektiviseringspotential
genom extern analys av verksamheten i Region Västerbotten
RS 1209-2020
Sammanfattning
Åsa Ågren Wikström (M) har till regionfullmäktige anmält motionen Utred
effektiviseringspotential genom extern analys av verksamheten i Region
Västerbotten och föreslår att en extern utredning ska genomföras av Region
Västerbottens verksamheter för att identifiera besparingspotential.
Förslag till svar har upprättats av vilket det framgår att det, utöver
accelerering av omställningsplanen, pågår utvecklingsarbete i syfte att
stärka lednings och styrning för ökade genomförandekraft av regionplanen,
kostnadskontroll och en tillitsbaserad kultur som stödjer ökat
ansvarstagande. Vidare framgår det 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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
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Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 §300 Motion nr 31-2020 från Åsa Ågren Wikström (M)Utred
effektiviseringspotential genom extern analys av verksamheten i
Region Västerbotten
 Motion nr 31-2020 Utred effektiviseringspotential genom extern analys
av verksamheten i Region Västerbotten
 Motion nr 31-2020 Utred effektiviseringspotential genom extern analys
av verksamheten i Region Västerbotten

27.

Svar på motion nr 34-2020, Regionen ska inte ge medel till Ibn
Rushd
RS 1280-2020
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har anmält motionen "Regionen ska inte ge medel till
Ibn Rushd" och föreslår att medlen ska upphöra med omedelbar verkan.
Regionala utvecklingsnämnden har upprättat svar på motionen. Av svaret
framgår att anslagsberättigade studieförbund är de som är godkända av
Folkbildningsrådet samt
är medlemmar i Folkbildning Västerbotten. I yttrandet beskrivs även att
Folkbildningsrådet begärt att Ibn Rushd skulle ta fram en åtgärdsplan för att
komma till rätta med ett antal identifierade problem. 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.
Folkbildning Västerbotten samt Region Västerbotten kommer att följa den
utvecklingen och kommer att rätta sig efter Folkbildningsrådets beslut och
riktlinjer.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
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 Motion nr 34-2020, Regionen ska inte ge medel till Ibn Rushd
 Regionala utvecklingsnämndens yttrande över motion nr 34 Regionen ska inte ge medel till Ibn Rushd
 §159 Svar på motion nr 34-2020, Regionen ska inte ge medel till Ibn
Rushd

28.

Svar på motion nr 35-2020 gällande sömnapnéutredningar i
Region Västerbotten
RS 1359-2020
Sammanfattning
Betty-Ann Nilsson (KD) har till regionfullmäktige anmält en motion om
sömnapnéutredningar och föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
uppdras att utreda hur tillgängligheten och väntetiderna fr
sömnapnéutredningar ser ut, tydliggöra tillgängligheten på mätutrustning och
få redovisat nyttjandegraden på utrustningen. Vidare föreslås att utifrån
dessa resultat förbättra likvärdigheten i hela länet.
Förslag till svar har upprättats. I svaret beskrivs hur utredningar bedrivs och
är organiserade. Vidare framgår det att utredningar görs på länets tre
sjukhus samt viss kapacitet på sjukstugan i Storuman.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §161 Svar på motion nr 35-2020 gällande sömnapnéutredningar i
Region Västerbotten
 Hälso- och sjukvårdsnämnden §109 Svar till motion nr 35-2020
gällande sömnapnéutredningar
 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande gällande motion nr 35-2020
Sömnapnéutredningar i Region Västerbotten
 Motion nr 35-2020 gällande sömnapnéutredningar i Region
Västerbotten

29.

Svar på motion nr 2-2021 Hjärnskadekoordinator för personer
med förvärvade hjärnskador
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RS 301-2021
Sammanfattning
Maria Lundqvist Brömster (L) har till regionfullmäktige anmält en motion och
föreslagit att regionen tillsätter en hjärnskadekoordinator för personer med
förvärvad hjärnskada.
Ett svar på motionen har upprättats i vilket det framgår att ett tidigare projekt
visat att det finns skäl, i enlighet med det tidigare projektets
rekommendationer, 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.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §160 Svar på motion nr 2-2021 Hjärnskadekoordinator för personer
med förvärvade hjärnskador
 Hälso- och sjukvårdsnämnden §110 Svar på motion nr 2-2021
Hjärnskadekoordinator
 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande gällande svar på motion nr 22021 Hjärnskadekoordinator för personer med fördärvade hjärnskador
 Motion nr 2-2021 från Maria Lundqvist-Brömster (L).
Hjärnskadekoordinator för personer med förvärvade hjärnskador

30.

Svar på motion nr 18-2021 - Säkra förlossningsvården i
regionen
RS 1075-2021
Sammanfattning
Centerpartiet har till regionfullmäktige anmält motionen Säkra
förlossningsvården i länet och föreslår att regionfullmäktige beslutar att
utreda möjligheten och presentera förslag på uppdragsutbildning för
barnmorskor i länet.
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Förslag till svar har upprättats. bedömningen görs 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.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §162 Svar på motion nr 18-2021 - Säkra förlossningsvården i
regionen
 Hälso- och sjukvårdsnämnden §108 Svar till Motion nr 18-2021Säkra
förlossningsvården i regionen
 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande gällande motion nr 18-2021
Säkra förlossningsvården i regionen
 Motion nr 18-2021 från Centerpartiets Regionfullmäktigegrupp - Säkra
förlossningsvården i regionen

31.

Svar på motion nr 25-2021 Persontrafik Jörn-BastuträskSkellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn
RS 1428-2021
Sammanfattning
Centerpartiet har till regionfullmäktige anmält en motion angående
persontrafik via järnväg längst med sträckan Jörn - Bastuträsk Skellefteå - Bergsbyn - Skelleftehamn. Centerpartiet föreslår att sträckan
trafikeras, förslagsvis genom 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.
I motionen föreslår Centerpartiet regionfullmäktige besluta:
• Att ge uppdrag till regionala utvecklingsnämnden att utreda möjligheten
med
persontrafik mellan Jörn, Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn och
Skelleftehamn.
• Att ge uppdrag till Norrtåg att utreda möjligheten med persontrafik mellan
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Jörn,
Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn och Skelleftehamn.
Regionala utvecklingsnämnden har upprättat svar av vilket det framgår att
sträckan kräver stora insatser vad gäller infrastruktur för att det ska bli
aktuellt med persontrafik längst med sträckan. Nämnden föreslår att
motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §118 Svar på motion nr 25-2021 Persontrafik Jörn-BastuträskSkellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn
 Regionala utvecklingsnämndens svar på motion nr 25-2021
Persontrafik Jörn-Bastuträsk-Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn
 Motion nr 25-2021 från Carina Sundbom och Håkan Andersson (C)
Persontrafik Jörn-Bastuträsk-Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn

32.

Svar på motion nr 27-2021 - ACG om kompletterande
ersättningssystem inom primärvården
RS 1439-2021
Sammanfattning
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har till regionfullmäktige anmält
motionen "ACG om kompletterande ersättningssystem inom primärvården"
och föreslår att Region Västerbotten utreder förutsättningar för att arbeta in
ACG i ersättningsmodellen. ACG är ett system för att mäta vårdtyngd.
Förslag till svar har upprättats. Av svaret framkommer 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.
Förslag till beslut
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Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §46 Svar på motion nr 27-2021 - ACG om kompletterande
ersättningssystem inom primärvården
 Svar på motion nr 27-2021 ACG kompletterande ersättningssystem
inom primärvården
 Motion nr 27-2021 till regionfullmäktige från Sverigedemokraterna
(SD) - ACG om kompletterande ersättningssystem inom primärvården
(

33.

Svar på motion nr 28-2021 Avskaffa FoD-beredningarna
RS 1752-2021
Sammanfattning
Lars Forsgren (SD) mfl har till regionfullmäktige anmält motionen "Avskaffa
FOD-beredningarna".
Förslag till svar har upprättats. 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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §47 Svar på motion nr 28-2021 Avskaffa FoD-beredningarna
 Svar på motion nr 28-2021 Avskaffa FOD-beredningarna
 Motion nr 28-2021 från Lars Forsgren (SD), Linda Strandberg (SD)
och Jimmy Frohm (SD). Avskaffa FoD-beredningarna

34.

Svar på motion nr 29-2021 Inrätta en personalpool för
pensionerade sjuksköterskor
RS 1753-2021
Sammanfattning
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Sammanträdesdatum
2022-06-21

Birgitta Burström (L) har till regionfullmäktige anmält motionen Inrätta en
personalpool för pensionerade sjuksköterskor.
Förslag till svar har upprättats av vilket det 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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 §97 Svar på motion nr 29-2021 Inrätta en personalpool för
pensionerade sjuksköterskor
 Svar på motion nr 29-2021 från Birgitta Burström - Inrätta en
personalpool för pensionerade sjuksköterskor.
 Motion nr 29-2021 från Birgitta Burström (L). Inrätta en personalpool
för pensionerade sjuksköterskor

35.

Svar på motion nr 30-2021 Inför ett fastighetsutskott
RS 1773-2021
Sammanfattning
Petter Nilsson (SD) har till regionfullmäktige anmält motionen "Inför ett
fastighetsutskott".
Förslag till svar har upprättats av vilket det 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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §48 Svar på motion nr 30-2021 Inför ett fastighetsutskott
 Svar på motion nr 30-2021 Inför ett fastighetsutskott
 Motion nr 30-2021 från Petter Nilsson (SD) - Inför ett fastighetsutskott
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36.

Sammanträdesdatum
2022-06-21

Svar på motion nr 31-2021 Opinionsbildning och
marknadsföring för folkhälsa
RS 1922-2021
Sammanfattning
Jarl Folkesson (C) har till regionfullmäktige anmält motionen
Opinionsbildning och marknadsföring av folkhälsa. I motionen beskrivs 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 beslutar att uppdra till regionstyrelsen att utreda och
genomföra systematisk och professionell utåtriktad opinionsbildning och
marknadsföring av folkhälsa.
Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs de arebte som görs
för att marknadsföra folkhälsans arbete och ebtydelse, däribland genom
mässor, 1177 samt sociala medier. Motionen anses vara besvarad då
opinionsbildning och strukturerad marknadsföring av folkhälsa redan pågår i
många olika kanaler i Västerbotten och i landet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §98 Svar på motion nr 31-2021 Opinionsbildning och marknadsföring
för folkhälsa
 Svar på motion nr 31-2021 Opinionsbildning och marknadsföring för
folkhälsa
 Motion nr 31-2021 från Jarl Folkesson (C). Opinionsbildning och
marknadsföring för folkhälsa

37.

Besvarande av frågor
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38.

Sammanträdesdatum
2022-06-21

Valärenden 2022
RS 13-2022
Sammanfattning
Inför regionfullmäktiges sammanträde har följande valärenden inkommit:
Entlediganden
Mattias Winsa (L), har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare till ombud vid bolagsstämma för Inera AB.
Jimmy Frohm (SD), har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
nämndeman i Hovrätten och Förvaltningsrätten.
Fyllnadsval
Ersättare till ombud vid bolagsstämma för Inera AB, istället för Mattias Winsa
(L);
Ledamot i fullmäktiges valberedning; istället för Helen Forsberg (V);
Nämndeman i Förvaltningsrätten, istället för Mike Dufvenberg (S);
Nämndeman i Förvaltningsrätten, istället för Jimmy Frohm (SD);
Nämndeman i Hovrätten, istället för Jimmy Frohm (SD);
Nämndeman i Hovrätten, istället för Thomas Palmblad (SD);
Förslag till beslut
Valberedningens föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Förslag till entlediganden och fyllnadsval godkänns.
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden
omedelbart.

39.

Handlingar för kännedom
Beslutsunderlag
 Missiv Granskning av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges
reglemente för intern kontroll år 2021
 Granskningsrapport av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges
reglemente för intern kontroll år 2021
 Missiv Granskning av regionstyrelsen år 2021
 Granskningsrapport av regionstyrelsen år 2021
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Sammanträdesdatum
2022-06-21

Missiv Granskning av årsredovisning 2021
Granskningsrapport av redovisad måluppfyllelse i årsredovisning 2021
Granskningsrapport av årsbokslut 2021 - finansiell del
Granskningsrapport av God ekonomisk hushållning - finansiella mål
Regionfullmäktige. Beslut om ny ersättare, Ingrid Johansson
Regionfullmäktige, Beslut om ny ledamot/ersättare, Lars Lilja, Patrik
Löfgren
 Regionfullmäktige, Beslut om ny ledamot, Paavo Ruokojärvi
 Protokollsutdrag, Revidering av regionala utvecklingsnämndens beslut
220413, § 75, Tilläggsbudget för Norrtåg AB
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