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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Regionstyrelsen

Plats och tid

Styrelserummet, Regionens Hus, Köksvägen 11 Umeå kl. 09:30-15:00

Protokollet omfattar

§§1-33

Beslutande ledamöter

Peter Olofsson (S) (ordförande)
Nicklas Sandström (M) (1:e vice ordförande)
Eva Andersson (S)
Janeth Lundberg (S)
Carin Hasslow (L)
Petter Nilsson (SD)
Hans-Inge Smetana (KD)
Emma Lindqvist (MP)
Stig-Lennart Karlsson (S)
Lilian W Nilsson (V)
Åsa Ågren Wikström (M)
Håkan Andersson (C)
Magnus Eriksson (S) ersätter Nina Björby (S)
Urban Larsson (C) ersätter Ewa-May Karlsson (C)
Kjell Bäckman (V) ersätter Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Susanne Dufvenberg (S)
Harriet Hedlund (S)
Urban Lindström (S)
Linda Berglund (S)
Elin Segerstedt Söderberg (M)
Anton Bergström (M)
Thommy Bäckström (L)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Anna-Lena Danielsson (S)

Övriga närvarande

Kent Ehliasson (Regiondirektör)
Sofia Gustafsson (Sekreterare)
Annelie Holgersson (Beredskapssamordnare) §3
Andrea Kickinger (Beredskapssamordnare) §3
Karoline Helmersson (Beredskapssamordnare) §3
Sofie Jacobsson (Chefläkare med beredskapsansvar) §3
Zenita Malm (Regionrådsassistent) §3

Utses att justera

Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionstyrelsen
2020-02-05

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2020-02-11

Datum för anslags
nedtagande
Registrator, Köksvägen 11 Umeå
.................................................
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Regionstyrelsen

Justeringens plats och tid

Genom digital signering , 2020-02-10

Sekreterare
Ordförande

Peter Olofsson (S)

Justerande

Nicklas Sandström (M)

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen
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§ 28
§ 29
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§ 32
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Justerandes
sign

Justering
Fastställande av föredragningslista
Informationer
Regionstyrelsens uppsikt över Norrbottniabanan AB
Regionstyrelsens uppsikt över AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB
Regionstyrelsens uppsikt över Länstrafiken i Västerbotten AB
Regionstyrelsens uppsikt över ALMI Företagspartner AB
Riktlinje för representation inom Region Västerbotten
Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020
Revidering av Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020
Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2020
Finansrapport per november 2019
Utvärdering av regionstyrelsens uppsikt 2019
Uppsiktsplan 2020
Verksamhetsövergång av Reseservice till Länstrafiken AB
Firmatecknare
Årsplan 2020
Strategi för samisk hälsa 2020-2030
Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar
Motion nr 17-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. Stärkt beredskap
Motion nr 11-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD). Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt
och rätt kunskapsstöd för sköldkörtelns sjukdomar
Motion nr 18-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) mfl. Projekt för en mer jämlik
elevhälsa
Motion nr 1-2019 från Marianne Normark (L). Inrätta en barnlots.
Motion nr 20-2019 från Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C). Hur vården i
livets slut, palliativ vård, kan förstärkas i hela länet.
Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021
Överlåtelse av aktier i Bussgods i Norr AB för en gemensam bussgodsorganisation i
Norrbotten och Västerbotten
Revidering av regelverk för sjukresor
Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län
Ändring av budget 2020
Anmälan av delegationsbeslut
Protokoll från nämnder och styrelser
Handlingar för kännedom
Stärkt smittoberedskap

Utdragsbestyrkande
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§1

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Justering

Beslut
Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen fastställs till måndag den 10 februari 2020.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

§2

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Fastställande av föredragningslista
RS 1-2020

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
På sammanträdet anmäler Petter Nilsson (SD) ärendet "Stärkt smittoberedskap".
Ordförande frågar om ärendet får läggas till föredragningslistan och behandlas vid
dagens sammanträde vilket styrelsen godkänner.

Beslut
Ärende "Stärkt smittoberedskap" läggs till dagordningen som ärende 34.
Ärende 18 "Uppföljningsplan 2020" ändrar rubrik till Årsplan 2020.
Föredragningslistan fastställs.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Informationer
RS 39-2020

Sammanfattning
Regiondirektörens information
Aktuellt inom förvaltningarna;
Kent Ehliasson redogör för aktuella händelser inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen
och regionala utvecklingsförvaltningen; Mindre organisationsförändringar på Lycksele
lasarett, målbild 2030, åtgärder för att minska hyrläkarkostnaderna där fokus ligger på
digitala initiativ med inspiration från Norrbotten och Stockholm, arbete pågår med
årsrapporterna.
Lägesrapport om omställning till hållbar ekonomi;
Utfallet för arbetet med hållbar ekonomi till och med december 2019 har
sammanställts. Måluppfyllelsen är 58 procent, kostnadsminskningen uppgår till 64
miljoner kronor av planens 110 miljoner kronor. Ingen effekt på minskade kostnader
för hyrpersonal har uppnåtts. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bearbetat och
aktivitetssatt planen, ett antal omstruktureringar och omprioriteringar har gjorts då
vissa aktiviteter inte gett någon effekt. Förvaltningen har istället valt att fokusera på
andra aktiviteter som beräknas ge samma kostnadsminskning. De aktiviteter som inte
gett någon effekt är omstrukturering av vården vilket kompenseras genom ökad effekt
på anpassning av budgeterade bemanningsmål och effektivisering av
produktionskostnader.
Totalförsvar och säkerhetsskydd
Annelie Holgersson, beredskapssamordnare och Sofie Jakobsson, chefsläkare med
beredskapsansvar redogör för aktuella händelser, försvarspolitisk inriktning och
Sveriges planering kopplat till totalförsvar och säkerhetsskydd. Vidare redogörs även
för regionen och regionstyrelsens ansvar vid höjd beredskap och hur regionen
planerar för detta, förutsättningar och utmaningar.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag

 Presentation totalförsvar och säkerhetsskydd

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Regionstyrelsens uppsikt över Norrbottniabanan AB
RS 7-2020

Sammanfattning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten har den
regionala utvecklingsnämnden genomfört bolagsdialogerna 2019, för de bolag som
tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län.
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.
Regionala utvecklingsnämnden träffade representanter från bolaget vid sitt
sammanträde den 5 december 2019. Vid träffen informerades nämnden om bolagets
verksamhet. Regionala utvecklingsnämnden beslutade efter genomförd dialog att
tacka för informationen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag

 Samlingsdokument Norrbotniabanan AB
 § 222 från Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-12-05-3
 §11 Regionstyrelsens uppsikt över Norrbottniabanan AB

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-02-05

§5
Regionstyrelsens uppsikt över AC-Net Internservice och AC-Net
Externservice AB
RS 6-2020
Sammanfattning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten har den
regionala utvecklingsnämnden genomfört bolagsdialogerna 2019, för de bolag som
tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län.
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.
Regionala utvecklingsnämnden träffade representanter från bolagen vid sitt
sammanträde den 5 december 2019. Vid träffen informerades nämnden om bolagens
verksamhet. Regionala utvecklingsnämnden beslutade efter genomförd dialog att
tacka för informationen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag






Samlingsdokument AC-Net Internservice AB
Samlingsdokument AC-Net Externservice AB
§ 221 från Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-12-05-2
§10 Regionstyrelsens uppsikt över AC-Net Internservice och AC-Net
Externservice AB

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Regionstyrelsens uppsikt över Länstrafiken i Västerbotten AB
RS 5-2020

Sammanfattning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten har den
regionala utvecklingsnämnden genomfört bolagsdialogerna 2019, för de bolag som
tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län. Nämnden ska sedan lämna
en återrapport till regionstyrelsen.
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.
Regionala utvecklingsnämnden träffade representanter från Länstrafiken i
Västerbotten vid sitt sammanträde den 5 december 2019. Vid träffen informerades
nämnden bland annat om omorganiseringen av bussgodsverksamheten. Regionala
utvecklingsnämnden beslutade efter genomförd dialog att tacka för informationen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag

 Samlingsdokument Länstrafiken i Västerbotten AB
 §9 Regionstyrelsens uppsikt över Länstrafiken i Västerbotten AB

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-02-05

Regionstyrelsens uppsikt över ALMI Företagspartner AB
RS 8-2020

Sammanfattning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad
uppsiktplikt. I och med den nya organisationen för Region Västerbotten har den
regionala utvecklingsnämnden genomfört bolagsdialogerna 2019, för de bolag som
tidigare har ägts av Regionförbundet i Västerbottens län.
Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med
uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande
uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att
säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns
system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.
Regionala utvecklingsnämnden träffade representanter från bolaget vid sitt
sammanträde den 5 december 2019. Vid träffen informerades nämnden om bolagets
verksamhet. Regionala utvecklingsnämnden beslutade efter genomförd dialog att
tacka för informationen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag

 Regionala utvecklingsnämndens bolagsdialog med ALMI Företagspartner Nord
AB
 §12 Regionstyrelsens uppsikt över ALMI Företagspartner AB

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Riktlinje för representation inom Region Västerbotten
RS 1438-2019

Sammanfattning
Förslag till riktlinje för representation inom Region Västerbotten har upprättats.
Riktlinjen omfattar alla medarbetare, förtroendevalda och hel- och majoritetsägda
bolag. Den gäller såväl inom Sverige som utom Sveriges gränser.
Riktlinjen omfattar både intern och extern representation.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Riktlinjen fastställs.
Beslut
Riktlinjen fastställs.
Beslutsunderlag

 Riktlinje för representation inom Region Västerbotten
 §16 Riktlinje för representation inom Region Västerbotten

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-02-05

Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020
RS 1626-2019

Sammanfattning
I utredningen för grön resplan om hur regionens medarbetare transporterar sig till och
från jobbet och hur de anställda följer antagen tjänsteresepolicy ser förvaltningen
möjligheter till utökat resande med kollektivtrafik och andra färdsätt än bil. Regionen
har ett stort behov av parkeringsplatser för patienter och medborgare, för att frigöra
flera parkeringsplatser för dessa målgrupper är det viktigt att parkeringstrycket
minskar.
För detta arbete föreslås att en funktion som mobilitetssamordnare projektanställs
under ett år. Fokus ligger på att minska antalet resor i tjänsten men även minska
totala antalet resor med bil till arbetsplatsen genom att stimulera annat resmönster.
Effekterna av mobilitetssamordnarens arbete är sänkta interna reskostnader och vår
CO2 påverkan.
Projektanställningen föreslås finansieras ur styrelsens avsatta medel för miljöpolitiska
aktiviteter 2020. Eftersom det inte är preciserat vad medlen ska gå till behöver
styrelsen fatta beslut i frågan.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att projektanställa en
resurs som mobilitetssamordnare under 1 år. Tjänsten finansieras av medel för
miljöpolitiska aktiviteter under 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Håkan Andersson (C), Urban
Larsson (C), Carin Hasslow (L)och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar att
regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att påbörja aktiviteten
mobilitetssamordnare inom ramen för det miljöpolitiska programmet inom befintlig
tjänsteorganisation.
Petter Nilsson (SD) yrkar att ärendet ska avslås med följande motivering:
Sverigedemokraterna är av uppfattningen att vi måste strama åt administration kultur
och förtroendemannaorganisation för att prioritera vården.
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att det inte är kostnadseffektivt att anställa
en mobilitetssamordnare, ej heller verkningsfullt. Även om målsättningen är att
åstadkomma en kostnadsminskning – likväl frigöra parkeringsplatser är god, är
åtgärden inte rätt verktyg att nå målet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-02-05

Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att projektanställa en
resurs som mobilitetssamordnare under 1 år. Tjänsten finansieras av medel för
miljöpolitiska aktiviteter under 2020.
Reservation
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Håkan Andersson (C), Urban
Larsson (C), Carin Hasslow (L)och Hans-Inge Smetana (KD) och Petter Nilsson (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

 Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020
Mobilitetssamordnare
 §18 Aktivitet inom ramen för det miljöpolitiska programmet 2020

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-02-05

Revidering av Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020
RS 1265-2019

Sammanfattning
Uppdrag och regler för Hälsoval uppdateras årligen sedan införandet av
valfrihetssystem 2010. Den 15 oktober 2019 fastställde regionstyrelsen Uppdrag och
Regler för Hälsoval 2020.
Beställarenheten har därefter uppmärksammats på att ett avsnitt som funnits i
beställningen sedan ett antal år tillbaka inte är korrekt formulerad. Avsnittet är 2.12.1
Informationsöverföring och vårdplanering.
Avsnittet har korrigerats och har delats upp i avsnitt 2.12.1 Samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård och Samordnad individuell planering och avsnitt 2.12.2
Samordnad individuell plan i ordinärt boende.
Skälen till ändringarna är att avsnittet inte är uppdaterat till aktuell lagstiftning,
inaktuella begrepp används och två rutiner med olika bakgrund och syfte har
sammanblandats. Förändringarna innebär ingen praktisk förändring av
hälsocentralernas arbetssätt eller ekonomiska förutsättningar, utan är av redaktionell
karaktär.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Ändringar i Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020 i avsnitt 2.12.1 och 2.12.2
fastställs.
Beslut
Ändringar i Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020 i avsnitt 2.12.1 och 2.12.2
fastställs.
Beslutsunderlag

 §7 Revidering av Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020
 Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020 - med ändring avsnitt 2.12.1
 Uppdrag och regler Hälsoval Västerbotten 2020. Revidering av avsnitt 2.12.1

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2020
RS 1250-2019

Sammanfattning
I enlighet med riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten ska styrelsen varje år
upprätta en internkontrollplan.
Som underlag till planen genomförs en riskanalys för att identifiera de största riskerna
för att inte uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig
information och rapportering om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler.
Förslag till plan för intern kontroll 2020 inklusive riskanalys har upprättats. I
internkontrollplanen fastställs även vilken metod som ska användas för att genomföra
kontroller, vilken funktion som ansvarar för att genomföra och rapportera kontrollen,
hur kontrollen ska genomföras samt när den ska återrapporteras till styrelsen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Plan för intern kontroll 2020 inklusive riskanalys fastställs.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Olofsson (S) yrkar att kontrollaktiviteten på sidan fyra i tabellen för "Risk för
svårigheter att bemanna/kompetensförsörja regionens verksamheter" ändras till:
Kontroll av antal avgångar före 65 års ålder.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller Peter
Olofssons (S) ändringsyrkande.
Beslut
Plan för intern kontroll 2020 inklusive riskanalys fastställs med Peter Olofssons (S)
ändring.
Beslutsunderlag

 Regionstyrelsen Internkontrollplan 2020
 Plan för intern kontroll inklusive riskanalys. Regionstyrelsen 2020.
Tjänsteskrivelse
 §8 Plan för intern kontroll inklusive riskanalys 2020

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Finansrapport per november 2019
RS 330-2019

Sammanfattning
Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för
perioden 2005-08-31 – 2019-11-30
Likvida medel per sista november uppgick till 438 miljoner kronor till 0 % ränta,
exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.
Totala portföljen utvecklades +1,4 % vilket är +0,3 % mot index som utvecklades +1,1
% under månaden. Aktieportföljen utvecklades +2,1 % under månaden, vilket är +0,4
% mot index som gick
+1,7 %. Ränteportföljen utvecklades 0,0 % under månaden, vilket är +0,2 % jämfört
med index som gick -0,2 % under månaden.
Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt
riktlinjer i finanspolicyn.
Regionens totala lån uppgår per sista november till 2 400 miljoner kronor till en
genomsnittsränta på 0,30 %.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-11-30
godkänns
Beslut
Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2019-11-30
godkänns
Beslutsunderlag

 Uppföljning_Region Västerbotten_2019-11
 §20 Finansrapport per november 2019

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Utvärdering av regionstyrelsens uppsikt 2019
RS 4-2020

Sammanfattning
Regionstyrelsen ska enligt antagen plan för uppsikt utvärdera förgående års uppsikt.
Enligt 2019 års plan ska arbetsutskottet träffa ett antal nämnder, styrelser och förbund
samt ta del av skriftlig verksamhetsuppföljning och i vissa fall genomföra uppsikten
genom skriftlig uppföljning.
En utvärdering har upprättats. Av utvärderingen framgår att styrelsen till stor del
genomfört uppsikten enligt plan.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Utvärderingen godkänns
Beslut
Utvärderingen godkänns
Beslutsunderlag

 Utvärdering av uppsikten 2019
 §14 Utvärdering av regionstyrelsens uppsikt 2019

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

18 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

§ 14

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Uppsiktsplan 2020
RS 3-2020

Sammanfattning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över nämnder, styrelser och bolagens
verksamhet, så kallad uppsiktplikt (kommunallagen 6 kap. 1 §)
I uppsiktsplikten ligger att kontrollera att de olika nämnderna/styrelserna och bolagen
bedriver sina verksamheter i linje med fullmäktiges mål och riktlinjer, att lagar,
författningar och förordningar efterlevs samt att den ekonomiska förvaltningen är
effektiv och säker.
Förslag till plan för styrelsens uppsikt 2020 har upprättats. Planen bygger på
förgående års plan där uppsikten sker genom både dialogmöten och skriftligt
uppföljning.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Uppsiktsplan 2020 godkänns.
Beslut
Uppsiktsplan 2020 godkänns.
Beslutsunderlag

 Uppsiktsplan 2020
 §13 Uppsiktsplan 2020

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

19 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

§ 15

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Verksamhetsövergång av Reseservice till Länstrafiken AB
RS 1735-2019

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige vid Region Västerbotten beslutade den 30 maj 2018, § 27 om att
införa gemensam beställningscentral för särskild kollektivtrafik i Västerbotten.
Beslutet grundar sig på genomförda utredningar gällande samordningsmöjligheter och
besparingspotential genom att samordna landstingets reseservice med Länstrafikens
kundservice.
Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 december 2018 att utreda
och klargöra förutsättningarna, kostnader, tidsplan och former för
verksamhetsövergången till Länstrafiken i Västerbotten AB. Utredningar har gjorts där
slutsatsen är att detta är att betraktas som en verksamhetsövergång och därmed
behöver regionstyrelsen fatta beslut i frågan.
Beslut om ekonomisk fördelning kommer att behandlas som ett separat ärende i
regionstyrelsen inför budget 2021.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Verksamhetsövergång av Reseservice sker till Länstrafiken AB enligt samverkad
delning och dess innehåll.
Beslut
Verksamhetsövergång av Reseservice sker till Länstrafiken AB enligt samverkad
delning och dess innehåll.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Verksamhetsövergång Reseservice till Länstrafiken AB
Statusrapport Gemensam beställarcentral i Länstrafikens regi
Bedömning verksamhetsövergång service
Gemensam beställarcentral Bildspel
§17 Verksamhetsövergång, Reseservice till Länstrafiken AB

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

20 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

§ 16

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Firmatecknare
RS 28-2020

Sammanfattning
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 oktober 2018, §
238, att Region Västerbottens firma tecknas av regiondirektören Kent Ehliasson och
vid dennes frånvaro av ekonomidirektör Katarina Holmgren.
Med anledning av att Katarina Holmgren lämnat sin tjänst som ekonomidirektör
behöver ny firmatecknare utses.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Region Västerbottens firma tecknas från och med den 6 februari 2020 och tills vidare
av regiondirektör Kent Ehliasson och vid dennes frånvaro av ekonomidirektör Jan
Öström.
Beslut
Region Västerbottens firma tecknas från och med den 6 februari 2020 och tills vidare
av regiondirektör Kent Ehliasson och vid dennes frånvaro av ekonomidirektör Jan
Öström.
Beslutsunderlag

 §19 Firmatecknare

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

21 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

§ 17

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Årsplan 2020
RS 1588-2019

Sammanfattning
Årsplan för 2020 har upprättats. Årsplanen för styrelser och nämnder syftar till att
tydliggöra när nämnderna ska lämna underlag till regionens planering och uppföljning.
Årsplanen bygger på den sammanträdesplan som regionsstyrelsen fastställt.
Regionstyrelsens beredning
Peter Olofsson (S) informerar om att ett nytt underlag har tillkommit efter
arbetsutskottets beredning. Planen innehåller förutom uppföljning även uppgifter om
styrelsers och nämnders planering och benämns därför för Årsplan.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Uppföljningsplan 2020 godkänns.
Beslut
Årsplan 2020 godkänns.
Beslutsunderlag

 Årsplan för styrelser och nämnder
 Uppföljningsplan för styrelser och nämnder 2020
 §15 Uppföljningsplan 2020

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

22 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

§ 18

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Strategi för samisk hälsa 2020-2030
RS 1753-2019

Sammanfattning
Kunskapsnätverket för samisk hälsa har tagit fram en strategi för samisk hälsa. Målet
med strategin är att få en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god och jämlik
hälsa hos den samiska befolkningen. Strategin har varit utskickad på remiss. Region
Västerbotten ställer sig positiv till en övergripande strategi och till att man i strategin
har beskrivit prioriterade områden.
Hälso-och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 178 föreslagit att strategi
för samisk hälsa 2020-2030 fastställs.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Strategi för samisk hälsa 2020-2030 fastställs.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Strategi för samisk hälsa 2020-2030 fastställs.
Beslutsunderlag

 Strategi för samisk hälsa 2020-2030
 Strategi för samisk hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
 §21 Strategi för samisk hälsa 2020-2030

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

23 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

§ 19

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar
RS 1716-2019

Sammanfattning
I samband med regionbildning har översyn skett av attestreglemente med
tillämpningsanvisningar. Det har identifierats behov av anpassningar och
förtydliganden varvid reviderat attestreglemente med tillämpningsanvisningar har
tagits fram.
Följande förändringar är föreslagna i attestreglementet:
- namnändring till Region Västerbotten
- förtydligande avseende reglementets giltighet
Följande förändringar är föreslagna i tillämpningsanvisningar:
- namnändring till Region Västerbotten
- förtydliganden avseende upprättande och uppföljning av verksamhetsspecifika och
systemspecifika instruktioner
- ytterligare beslutsnivå för beslutsattest
- beloppsnivåer höjda för beslutsattest
- förtydliganden hur ersättare utses
samt mindre förtydligande korrigeringar
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Attestreglemente med tillämpningsanvisningar antas.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Attestreglemente med tillämpningsanvisningar antas.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - revidering attestreglemente med tillämpningsanvisningar
Attestreglemente för Region Västerbotten-förslag
Tillämpningsanvisningar till attestreglemente -förslag
§22 Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

24 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

§ 20

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Motion nr 17-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. Stärkt beredskap
RS 738-2019

Sammanfattning
Petter Nilsson (SD), Katrin Larsson (SD), Thomas Palmgren (SD) och Linda
Strandgren (SD) har anmält motionen Stärkt beredskap till regionfullmäktige. I
motionen föreslås att regionen utvecklar en samverkansmodell med kommunerna i
regionen rörande beredskap samt att regionen utvecklar en samverkansmodell med
övriga regioner rörande beredskap.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionen har
tillsammans med andra aktörer, på både nationell och regional nivå, en bred och
utvecklad samverkan. All samverkan på nationell och regional nivå syftar till att
förbättra regionens förmåga att hantera kriser i fredstid och vid höjd beredskap.
Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 233 föreslagit att
motionens ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionens anses besvarad
Förslag till beslut på sammanträdet
Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionens anses besvarad
Reservation
Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

 Motion nr 17-2019 Stärkt beredskap. Regionala utvecklingsnämndens förslag
till beslut
 Motion nr 17-2019 från Petter Nilsson, Linda Strandberg, Thomas Palmblad
och Katrin, Larsson (SD). Stärkt beredskap
 §24 Motion nr 17-2019 från Petter Nilsson (SD) mfl. Stärkt beredskap

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

25 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

§ 21
Motion nr 11-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD). Utarbeta bättre
riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskapsstöd för sköldkörtelns sjukdomar
RS 602-2019
Sammanfattning
Betty-Ann Nilsson (KD) har till fullmäktige anmält motionen Utarbeta bättre riktlinjer,
arbetssätt och rätt kunskap för sköldkörtelns sjukdomar. Motionären förslår att
regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta riktlinjer och
arbetssätt, att säkerställa kunskapsstöd till primärvården och specialistkompetens.
Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att Hypothyreos är en vanligt förekommande
sjukdom som ger flera olika symtom. Alla patienter med hypothyreos erbjuds idag en
anpassad behandling efter deras behov. Kunskapen i primärvården kring
thyroideasjukdomar får också anses vara god.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 181, föreslagit att
motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Reservation
Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

 Motion nr 11-2019 Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskap för
sköldkörtelns sjukdomar. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till yttrande
 Motion nr 11-2019 Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskap för
sköldkörtelns sjukdomar. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
 Motion nr 11-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD). Utarbeta bättre riktlinjer,
arbetssätt och rätt kunskapsstöd för sköldkörtelns sjukdomar

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

26 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

 §26 Motion nr 11-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD). Utarbeta bättreriktlinjer,
arbetssätt och rätt kunskapsstöd för sköldkörtelns sjukdomar

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

27 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

§ 22
Motion nr 18-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) mfl. Projekt för en
mer jämlik elevhälsa
RS 910-2019
Sammanfattning
Hans-Inga Smetana (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Kalle Lilja (KD) och Anna-Karin
Lundberg (KD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och
sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag att i samverkan mellan regionen och länets
kommuner pröva att organisatoriskt koppla skolsköterskor och skolläkare till regionen i
syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska
och psykosociala hälsoutveckling.
Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att motionen föreslås att avslås bland annat
mot bakgrund av att elevhälsan har ett särskilt uppdrag som är reglerat i skollagen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 182, föreslagit att
motionen ska avslås.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans-Inge Smetana (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Reservation
Hans-Inge Smetana (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

 Motion nr 18-2019 Projekt för en mer jämlik elevhälsa. Hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till motionsyttrande
 Motion nr 18-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) med flera. Projekt för en mer
jämlik elevhälsa
 §25 Motion nr 18-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) mfl. Projekt för en mer
jämlik elevhälsa

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

28 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

§ 23

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Motion nr 1-2019 från Marianne Normark (L). Inrätta en barnlots.
RS 78-2019

Sammanfattning
Marianne Normark (L) har anmält motionen Inrätta en barnlots till regionfullmäktige. I
motionen föreslås att regionen ska inrätta en barnlots för barn och unga med psykisk
ohälsa.
Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att en enkel och fungerande väg in till vård
för unga med psykisk ohälsa är ett prioriterat område inom vården därför finns bland
annat familjecentraler och ungdomsmottagningar som vänder sig till målgruppen barn
och unga. Under hösten 2019 startar även ett arbete mellan primär och specialistvård
att se över vårdkedjan inom psykisk hälsa. Syftet är barnen snabbare ska komma till
rätt vårdnivå.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 180, föreslagit att
motionen ska avslås.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carin Hasslow (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Reservation
Carin Hasslow (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

 Motion nr 1-2019 Inrätta en barnlots. Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag
till beslut
 Motion nr 1-2019 från Marianne Normark (L). Inrätta en barnlots
 §27 Motion nr 1-2019 från Marianne Normark (L). Inrätta en barnlots.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

29 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

§ 24
Motion nr 20-2019 från Maria Kristoffersson och Håkan Andersson
(C). Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan förstärkas i hela länet.
RS 977-2019
Sammanfattning
Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C) har till regionfullmäktige anmält
motionen Hur vården i livet slut, palliativ vård, kan stärkas i hela länet. Motionärerna
lyfter fram att regionen tillsammans med länets kommuner och andra aktörer behöver
samverka om palliativa vårdplatser. Motionärerna yrkar på att ett regerverk för stöd
från regionen till andra aktörer som bedriver hospice behöver tas fram samt att se
över om palliativa vårdplatser kan inrättas i länets sjukstugor i samverkan med
kommunerna.
Ett motionssvar har upprättats. Av svaret framgår att palliativ vård är viktigt och
behöver tillhandahållas i patienternas/närståendes närområde och med alternativa
utbud beroende på patientens förutsättningar och önskemål. I sjukstugorna finns
palliativa rum, med plats även för närstående. Arbete pågår om översyn av palliativ
vård och palliativa vårdplatser.
Hälso-och sjukvårdsnämnden har den 11 december 2019, § 183, föreslagit att
motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Andersson (C) och Urban Larsson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Reservation
Håkan Andersson (C) och Urban Larsson (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag

 Motion nr 2019 Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan stärkas i hela länet.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till motionsyttrande

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

30 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

 Motion nr 20-2019 från Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C). Hur
vården i livets slut, palliativ vård, kan stärkas i hela länet
 §28 Motion nr 20-2019 från Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C).
Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan förstärkas i hela länet.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

31 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

§ 25
Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret
2020-2021
RS 1528-2019
Sammanfattning
Förslag till avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde för läsåret 20202021 har upprättats. Avgifterna avser internat, kost, serviceavgifter och
externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga. Priserna är
oförändrade från föregående år men ett förtydligande har gjorts avseende moms.
Prislistorna gäller under läsåret 2020-2021.
Folkhögskolestyrelsen har den 24 oktober 2019, § 71 föreslagit att regionfullmäktige
godkänner prislistor gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för
deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga. Prislistorna gäller under läsåret 20202021.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Prislistor gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare
samt kost, logi och lokaler för övriga godkänns. Prislistorna gäller under läsåret 20202021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carin Hasslow (L) föreslår att en översyn görs gällande folkhögskolestyrelsernas
avgifter inför läsåret 2021/2022, översynen ska också gälla eventuella framtida
indexuppräkningar.
Beslutsgång
Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Carin Hasslows (L) yrkande
och finner att regionstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Prislistor gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare
samt kost, logi och lokaler för övriga godkänns. Prislistorna gäller under läsåret 20202021.
En översyn görs gällande folkhögskolestyrelsernas avgifter inför läsåret 2021/2022,
översynen ska också gälla eventuella framtida indexuppräkningar.
Beslutsunderlag

 Avgifter
 Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021
 §23 Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 20202021
Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

 Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021.
Prislista interna
 Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021.
Prislista övriga

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

33 (61)
Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

§ 26
Överlåtelse av aktier i Bussgods i Norr AB för en gemensam
bussgodsorganisation i Norrbotten och Västerbotten
RS 9-2020
Sammanfattning
Dåvarande landstingsfullmäktige fattade vid sammanträdet den 24-25 april 2018, § 60,
ett inriktningsbeslut om en gemensam bussgodsorganisation i Norra Sverige.
Regionfullmäktige i Region Norrbotten fattade också ett inriktningsbeslut med samma
målsättning.
I maj 2019 fattade Länstrafiken i Norrbotten AB beslut om att avveckla Bussgods i
Norrbotten AB, vilket innebär att tidigare planerat sammangående måste hanteras på
annat sätt. Bussgods i Norr AB ägs idag av Länstrafiken i Västerbotten AB.
Behov av bussgodsverksamhet i Norrbotten kvarstår, planerna att bedriva
bussgodsverksamhet gemensamt med Norrbotten har initierats. Ett gemensamt
projekt med deltagare från båda länen för att genomföra nödvändiga åtgärder har
därför pågått under hösten 2019.
För att uppnå en gemensam Bussgodsorganisation i Norrbotten och Västerbotten
föreslås att Länstrafiken i Västerbotten avyttrar 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB till
Länstrafiken i Norrbotten AB och därmed bildar det gemensamma bolaget Bussgods i
Norr AB.
För att säkra det nya bolagets kapitalbehov för löpande drift behöver delägarna
tillsammans tillskjuta medel utifrån ägarandel.
Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 239, berett ärendet och
föreslår att Länstrafiken i Västerbotten AB tillåts att sälja en tredjedel av aktierna i
Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten AB.
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Region Västerbotten ska tillsammans med Region Norrbotten bedriva
bussgodsverksamhet i Norr- och Västerbotten genom bolaget Bussgods i Norr AB
1/3 av aktierna i ovan nämnda bolag säljs per 1 april 2020
Bolagsordning för bolaget fastställs.
Aktieägaravtal som gäller mellan ägarna fastställs.
Ägardirektiv för bolaget fastställs.
Länstrafiken i Västerbotten AB ges mandat att teckna aktieöverlåtelseavtal vid
försäljning av aktierna samt i övrigt fullfölja affären
Borgen utfärdas för bolaget om 6 000 000 kr under 60 månader. Bolaget ska erlägga
en borgensavgift om 0,25 % per år under borgensåtagandets löptid.
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Länstrafiken i Västerbotten ges mandat att genomföra ett ovillkorat aktieägartillskott
om 3 000 000 kr till bolaget.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Region Västerbotten ska tillsammans med Region Norrbotten bedriva
bussgodsverksamhet i Norr- och Västerbotten genom bolaget Bussgods i Norr AB
1/3 av aktierna i ovan nämnda bolag säljs per 1 april 2020
Bolagsordning för bolaget fastställs.
Aktieägaravtal som gäller mellan ägarna fastställs.
Ägardirektiv för bolaget fastställs.
Länstrafiken i Västerbotten AB ges mandat att teckna aktieöverlåtelseavtal vid
försäljning av aktierna samt i övrigt fullfölja affären
Borgen utfärdas för bolaget om 6 000 000 kr under 60 månader. Bolaget ska erlägga
en borgensavgift om 0,25 % per år under borgensåtagandets löptid.
Länstrafiken i Västerbotten ges mandat att genomföra ett ovillkorat aktieägartillskott
om 3 000 000 kr till bolaget.
Beslutsunderlag

 PM - Bussgods
 Bilaga 4. Sammanställning avseende substansvärdering 2019-12-31 Bussgods i
Norr AB
 Aktieägaravtal Bussgods i Norr AB
 Ägardirektiv Bussgods i Norr AB
 Bolagsordning Bussgods i Norr AB
 Organisering av bussgodsverksamheten
 Omorganisering av bussgodsverksamheten. Regionala utvecklingsnämndens
förslag till beslut
 §29 Organisering av bussgodsverksamhet
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Revidering av regelverk för sjukresor
RS 46-2020

Sammanfattning
Dåvarande landstingsfullmäktige antog vid sammanträde den 12 september 2012, §
226, regelverk för sjukresor.
Förslag till revidering av regelverket har upprättats. Ändringarna består bland annat av
komplettering av möjligheten att få bidrag för sjukresor till/från samhällsrum och resor
till/från andra platser än folkbokföringsadress. Ändringen innebär att detta är tillåtet
förutsett att det inte innebär en fördyring för regionen.
Nivåerna för egenavgifterna fastställdes av regionfullmäktige den 19 november 2019,
§ 207.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Regelverk för sjukresor antas.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Regelverk för sjukresor antas.
Beslutsunderlag

 Regelverk för sjukresor 2020
 §31 Revidering av regelverk för sjukresor
 Revidering av regelverk för sjukresor
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§ 28
Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i
Västerbottens län
RS 1725-2019
Sammanfattning
Tandvården för vuxna över 23 år är konkurrensutsatt och det råder fritt val, med stöd
av rådande lagstiftning. Allmän tandvård för barn upp till och med 23 år ansvarar
regionen för, och det finns möjlighet att tillämpa LOV (lagen om valfrihetssystem)
alternativt LOU (lagen om offentlig upphandling).
I Västerbotten har det under flera decennier givits möjlighet att välja vårdgivare (3-23
år), utan att det funnits juridiskt stöd i form av tillämpning av LOV alternativt
upphandling via LOU. Tandvården i Västerbotten hanteras således inte inom ramen
för LOV på likartat sätt som primärvården. Varken roller eller gränssnitt mellan
beställare och egenregin har varit helt klarlagda.
Då det är tveksamt att utan avtalsreglering utbetala ersättningar till externa vårdgivare,
där reglering av krav på kvalité eller vidare möjligheter till uppföljning saknas, har en
utredning gjorts i frågan. Syftet var att klarlägga förutsättningarna för var ansvaret för
styrning och uppföljning av den allmänna barn- och ungdomstandvården ska ligga,
samt tydliggöra frågan om vilken/vilka driftsformer som ska gälla.
Bedömningen utifrån genomförd utredning är att det finns två alternativa lösningar.
Oavsett vilket av alternativen som blir aktuellt, behöver anpassningar av
ersättningsmodellen göras.
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Alternativ 1.
Med stöd av Lagen om valfrihetssystem 2008:963 LOV, införs Hälsoval för den
allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år i Västerbotten införandet av Hälsoval
ska ske under 2020. Regionstyrelsen ges i uppdrag att inför 2021 utarbeta ett förslag
till ändamålsenlig ersättningsmodell för hela tandvården.
Alternativ 2.
All barn- och ungdomstandvård (3-23 år) ska bedrivas i egenregi.
Ej finansiera privat tandvård för nämnda målgrupp
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Olofsson (S), Stig-Lennart Karlsson (S), Magnus Eriksson (S), Janeth Lundberg
(S), Eva Andersson (S), Emma Lindqvist (MP) Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren
Wikström (M), Hans-Inge Smetana (KD), Carin Hasslow (L), Håkan Andersson (C)
och Urban Larsson (C) yrkar bifall till alternativ 1.
Kjell Bäckman (V) och Lilian Nilsson (V) yrkar bifall till alternativ 2.
Beslutsgång
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller Peter
Olofssons mfl yrkande.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Med stöd av Lagen om valfrihetssystem 2008:963 LOV, införs Hälsoval för den
allmänna barn- och ungdomstandvården 3-23 år i Västerbotten. Införandet av
Hälsoval ska ske under 2020.
Regionstyrelsen ges i uppdrag att inför 2021 utarbeta ett förslag till ändamålsenlig
ersättningsmodell för hela tandvården.
Reservation
Kjell Bäckman (V) och Lilian Nilsson (V) reserverar sig med följande motivering:
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att införa driftsformen LOV för barn- och
ungdomstandvården. Vi menar att införa LOV inom tandvården innebär ett, icke
önskvärt, öppnande för marknadslösningar.
Protokollsanteckning
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Hans-Inge Smetana (KD), Carin
Hasslow (L), Håkan Andersson (C) och Urban Larsson (C) lämnar följande anteckning
till protokollet:
För att bättre kunna följa upp den tandvård som ges till barn och unga i länet föreslås
införa LOV. LOV innebär att de aktörer som önskar kan skriva avtal med regionen. De
som inte vill skriva avtal tar inte emot barn alternativt tar emot men får ingen ersättning
av regionen. Alliansen stöder förslaget. Tidpunkt för införande, ny ersättningsmodell
och beställning bör dock ske samtidigt och av den anledningen föreslår vi att det blir
två steg i beslutet.
Beslutsunderlag

 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens
län
 Utredning driftsformer inom barn-och ungdomstandvården
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Ändring av budget 2020
RS 29-2020

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 16 juni 2019, § 123, om budget för
2020.
Beslut om ändring av kostnadsutjämning och prognoser för skatteintäkter och övriga
generella statsbidrag samt läkemedelsbidrag har erhållits från Sveriges kommuner
och regioner (SKR). Detta medför att budget för 2020 behöver revideras.
Nya kostnadsutjämningen innebär att Region Västerbotten får en ökad intäkt på 225
miljoner kronor för 2020. Prognosen för skatteintäkter är 12 miljoner kronor högre och
läkemedelsbidraget är 40 miljoner högre än tidigare prognoser.
Sammanfattningsvis innebär de nya prognoserna att skatteintäkterna, generella
statsbidraget och läkemedelsbidraget ökar år 2020 med 294 miljoner kronor. Ökade
medel för kostnadsutjämningen fördelas till verksamhet som är beslutad eller
underfinansierad samt till projektet för framtidens vårdinformationssystem (FVIS).
Inriktningen är att kostnaderna inte ska öka förutom för FVIS projektet.
Verksamhet och budget för FOU välfärd flyttas från regionala utvecklingsnämnden till
regionstyrelsen och ledningsstaben vilket innebär att nämndernas ramar behöver
justeras. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker den 1 mars
2020. Nettobudgeten från första mars 2020 uppgår till 0,8 miljoner kronor.
Glesbygdsmedicin föreslås flyttas från regionstyrelsen till hälso- och
sjukvårdsnämnden och FOU staben vilket innebär att nämndernas ramar behöver
justeras. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker från första
januari. Budgeten för 2020 exklusive rekryteringsanslaget uppgår till 4,1 miljoner
kronor.
Utifrån ovan beskrivna förändringar behöver regionfullmäktige besluta om förändrad
budget som innebär ändrad resultatbudget, nya ramar för regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden samt ändrad investeringsram.
Investeringsplanen för 2020 till 2022 överstiger investeringsram för
fastighetsinvesteringar och styrelsen har godkänt planen, under förutsättning att
fullmäktige beslutar om en utökad ram med totalt 330 miljoner kronor för planperioden.
Förslag till ny investeringsram uppgår till 2 820 miljoner kronor för år 2020-2022.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Nya budgetramar för 2020 godkänns enligt följande; regionstyrelsen 3 210 miljoner
kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden 5 012 miljoner kronor samt regionala
utvecklingsnämnden 336 miljoner kronor.
Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera ersättningsmodell Hälsoval inklusive
tilläggsuppdrag samt fördela till övriga berörda ansvarsområden
Hälso-och sjukvårdsnämnden för i uppdrag att fördela ökad budget till kostnadsposter
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inom verksamheten
Ny investeringsram för 2020 – 2022 godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Olofsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen
att regionstyrelsen erhåller en ökad budget på 153,1 miljoner kronor, varav 40,3
miljoner kronor fördelas till primärvårdens ram och 12 miljoner till
avskrivningsbudgeten.
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Carin Hasslow (L), Hans-Inge
Smetana (KD), Håkan Andersson (C) och Urban Larsson (C) yrkar bifall till eget
förslag till ändring av budget, enligt bilaga 1 till protokollet.
Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag till ändring av budget, enligt bilaga 2 till
protokollet.
Beslutsgång
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag med Peter Olofssons ändringsyrkande, vilket justeras i
underlaget till regionfullmäktige.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Nya budgetramar för 2020 godkänns enligt följande; regionstyrelsen 3 210 miljoner
kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden 5 012 miljoner kronor samt regionala
utvecklingsnämnden 336 miljoner kronor.
Regionstyrelsen får i uppdrag att uppdatera ersättningsmodell Hälsoval inklusive
tilläggsuppdrag samt fördela till övriga berörda ansvarsområden
Hälso-och sjukvårdsnämnden för i uppdrag att fördela ökad budget till kostnadsposter
inom verksamheten
Ny investeringsram för 2020 – 2022 godkänns.
Reservation
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Carin Hasslow (L), Hans-Inge
Smetana (KD), Håkan Andersson (C)´, Urban Larsson (C) och Petter Nilsson (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ändrad budget 2020
 Förslag till ändring av budget 2020
 §30 Ändring av budget 2020

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

40 (61)

Yrkande
Regionstyrelsen 5 februari 2020

Ändring av budget
Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen
framtid, oavsett var i länet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb ger underlag för en
fungerande välfärd. Tyvärr ser vi hur underskottet ökar i regionen och förutsätter att de
tidigare besluten av åtgärder verkställs för att vidmakthålla en fungerande välfärd i hela länet.
För oss i Alliansen är det positivt att de ekonomiska förutsättningarna förbättras på grund av
en ny skatteutjämning (+225 mkr), ökade skatteintäkter (+12 mkr) samt ett högre
läkemedelsbidrag (+40 mkr). Att en ny skatteutjämning skulle komma var känt men inte vid
tillfället då budget för år 2020 antogs. De nya ekonomiska förutsättningarna beror på externa
faktorer som förbättrats till Region Västerbottens fördel. Till detta kommer av riksdagen ännu
ej beslutade resurstilldelningar att läggas för innevarande år.
Den stora resultatförbättringen som skedde från prognos 1 i början av 2019 var framför allt att
statsbidrag betalades ut i augusti på sammantaget 120 mkr. I slutet av år 2019 fick regionen
ett mycket bra utfall av kömiljarden på totalt 82 mkr. Trots det gör verksamheten ett
underskott på preliminärt 477 mkr. De extra resurser som statsbidragen och kömiljarden
tillförde under år 2019 gjorde att fjolårets resultat förbättrades kraftigt. Ändå blir Region
Västerbottens balanskravsresultat preliminärt -327 mkr. Ett resultat som måste återställas
inom tre år.
Det är av största vikt att betona att i grunden har de ekonomiska förutsättningarna för
regionens sjukvård inte förbättrats nämnvärt. Det är en tämligen svag effekt av år 2019
beslutade åtgärdsprogram. Sjukvården har alltjämt en allt för hög kostnadsutveckling sett till
de ekonomiska förutsättningar som finns.
Trots dessa yttre faktorer som påverkat ekonomin positivt, så finns det stora ekonomiska
problem kvar i verksamheten. Problem som inte längre går att skjuta framför sig. Därför får
inte den politiska ledningen luta sig tillbaka och tro att faran är över. Det är av största vikt att
den av fullmäktige beslutade åtgärdsplanen för 2020 fortsätter i oförminskad kraft. Det
betyder att den sammantagna omställningen av att minska kostnader på totalt 565 mkr
kvarstår. Detta trots besked från nationellt håll om mer resurser till regionerna under år 2020.
I den regionplan som hanterades i juni år 2019 återfanns vårt förslag på vision :
Västerbotten – för ett gott och hållbart liv
Med färre och mer fokuserade strategiska mål och
för oss fokus på de viktigaste reformerna i form av fem huvudområden:

41 (61)

•
•
•
•
•

Minska vårdköerna och öka tillgängligheten
En mer attraktiv personalpolitik
Ett attraktivt län med en fungerande regional utveckling
Bättre styrning och ledning
En ekonomi i balans

Från våra partier har vi under flera års tid presenterat förslag på reformer och prioriteringar
för att vända utvecklingen. Det är ingen tvekan om att det krävs kraftfulla åtgärder för att
vända detta. Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas
runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vi vill också genomföra
en primärvårdsreform med riktade satsningar på primärvården. En viktig del i vår
primärvårdsreform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt
primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra
sjukhusvistelser.
Vårt vidsträckta län innehåller stora glesbefolkade områden som ställer särskilda krav på
hälso- och sjukvårdens utformning. Det krävs en god och nära vård med starka hälsocentraler
och sjukstugor, ambulans, akutsjukvårdsplatser, mobila lösningar och distansöverbryggande
teknik. Öppettiderna på länets hälsocentraler behöver förlängas. Det leder till att nuvarande
primärvårdsakut på Ålidhem kan avvecklas. Genom detta kan akutmottagningarna avlastas
och vården bli mer likvärdig i hela regionen. Digitala lösningar och hälsocentralerna ska vara
första linjens vård för de som inte har ett akut behov.
Det krävs även en starkare samverkan med kommuner för att tillgodose medborgarnas bästa.
En samverkan som bygger på gemensamma mål gemensam politisk ledning, att resurser för
samverkan utverkas samt att de båda parterna har kartlagt skillnader i synsätt, organisation,
regelverk och att man tagit fram arbetssätt för att hantera dessa. En god och nära vård kan
säkerställas om vi får en fungerande samverkan i regionen kring vård och hälsa.
Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare.
Karriärvägar måste tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning måste vara en självklarhet i
det livslånga lärandet.
Vi har även föreslagit en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de
närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen och fler vårdval.
Verksamheterna behöver få bättre planeringsförutsättningar genom att erhålla en realistisk
budget utifrån faktiska behov och förutsättningar.
Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att
undvika dyra lösningar till en sämre kvalité för patienten. Naturligtvis också ett ständigt
arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister. Allt detta är utmaningar
som kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och ett tydligt ledarskap
med en vilja att utveckla och förbättra sjukvården.
Tyvärr har maktinnehavet med 40 år av rött styre lett till en avsaknad av idéer och brist på
vilja och kraft att pröva nya lösningar. Det krävs ett nytt ledarskap med nytt tänk och ny kraft
i Region Västerbotten!
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Utifrån det nya ekonomiska läget vill vi göra följande omfördelning av de ekonomiska
ramarna
Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition
Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare
Carin Hasslow (L)
Gruppledare
Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare
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Sammantagna fördelningar enligt grundförslag (enligt majoriteten)
Primärvård/beställaren 20 mkr – ska finansiera
• förstärkt primärvård i hela länet PRIMO
• klinisk undervisningsmottagning i hela länet KUM
• nationellt kliniskt kunskapsstöd
• samhällsrum som övergår till ordinarie verksamhet
• vårdplatser inom primärvården
Sjukhusvården 80 mkr – ska finansiera
• underskott inom läkemedel och hjälpmedel
• nya dyra läkemedel enl gemensam hantering i norra regionen
• underskott inom medicinsk material
• utökad tjänst som hjälpmedelsstrateg
Service 50 mkr – ska finansiera
• externa lokalkostnader inkl paviljongen
• fastighetsunderhåll inkl BRO
• kostnader för ökade sjukresor i länet
Projektet framtidens vårdinformationssystem (FVIS), 75 mkr. Fördelas till projektet inom
digitalisering med 50 mkr och 25 mkr till personalkostnad för deltagande inom sjukvården
Sammantaget ökas budgeten för verksamhetens nettokostnad med 225 mkr varav ökad budget
för ej finansierad verksamhet på 150 mkr samt budget för FVIS på 75 mkr
Ökat uppdrag finansieras via generella statsbidrag mm
• Koordineringsinsatser till patienter med särskilt vårdbehov som tidigare varit ett
uppdrag inom sjukskrivningsprocessen 9,6 mkr (PV)
• Tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård 2,5 mkr (SJHV och BUP)
• Vaccination av pojkar mot HPV 1,2 mkr (PV)
• Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning 3,7 mkr (PV)
• Budget för läkemedel ökas kopplat till läkemedelsbidraget med 40 mkr (10 mkr till
PV och 30 mkr till SJHV)
• Ökade avskrivningar med anledning av ökade investeringar, 12 mkr finansieras av
ökade skatteintäkter
Verksamheten och budget för FOU välfärd flyttas till regionstyrelsen och ledningsstaben.
Verksamhetsförändringen är samverkad och överföring sker den 1 mars 2020 med en budget
på 0,8 mkr.
Glesbygdsmedicin flyttas både organisatorisk och budgetmässigt till hälso- och
sjukvårdsnämnden och FOU-staben från regionstyrelsen och primärvården med 4,1 mkr exkl
rekryteringsanslaget. Verksamhetsförändringen är samverkad och överföringen sker från
första januari 2020.
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Ytterligare justering av ekonomiska ramar/fördelning per nämnd enligt
Alliansen
Regionstyrelsen (RS)

(Mkr)

Kostnadsreduceringar
Effektivisering pga. sammanslagning av två förvaltningar

-4

Centrala anslag inom RS (tex RD- dir - ej fördelat budget samt RS - ej
fördelad budget.

-4

Minskade lokalkostnader genom färre kvadratmeter, avyttring, rivning -2
och större budgetansvar för verksamheten samt minskning av extern
förhyrning
Samordnad upphandling samt bättre avtalsuppföljning

-6

Ökad ambitionsnivå av strukturerat avslut av chefs förordnanden med
fokus på tillbakagång till kliniskt arbete

-2

Minskning av köp av konsulttjänster

-2

Avstå ytterligare tjänster inom ramen för det miljöpolitiska
programmet

-1

Totalt

-21

Alliansens satsningar
Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet

25

Utökade AT/ST-platser samt VUB/AST

5

Ytterligare ST-block inom folktandvården

1

Totalt

31

Total nettoförändring av budgetram

10

Folkhögskolestyrelsen
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Effektivare och mer ändamålsenlig organisering av
Folkhögskolestyrelsen med färre utbudspunkter

-2

Total nettoförändring av budgetram

-2

Regionala utveckligsnämnden (RUN)

Minskad ram

-1

Total nettoförändring av budgetram

-1

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
Minskning av hälso- sjukvårdsdirektörs - ej fördelade medel

-9

Ytterligare minskning av ej vårdnära administration

-2

Slopad slutenvårdsrabatt

-4

Förflyttat budgetansvar till verksamhetsnivå för sjukresor samt bättre -5
samordning av kallelser och logistik (tekniskt sker en förflyttning från
RS där budgeten återfinns, vinsten består alltså i minskad konsumtion)
Införande av avgift för patienter som inte kommer på bokad tid utan att -2
ha avbokat. (ökad intäkt)

Totalt

-22

Satsningar för att vända utveckling och en mer hållbar ekonomi med
kortare köer
Nära vård/primärvårdsreform

10

Personalsatsning inkl. stärkta karriärvägar

5

Minska vårdköer*

15

Införande av vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin

1

Ej fördelade medel att nyttja av nämnden

7

Införande av vårdval barn- och ungdomstandvård

2
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Totalt

40 mkr

Nettoökning av ram

18 mkr

* I den nationella ny uppdaterade kömiljard som gäller för år 2020 finns det
sammantaget nästan 3 miljarder avsatta. 85% av denna summa är en
prestationsbaserad ersättning. I majoritetens förslag till budgetrevideringar är det inte
budgeterat några intäkter från kömiljarden. För allianspartierna anser vi att det är
prioriterat att korta köer till sjukvård. Därför gör vi en riktad satsning på 15 mkr för att
just korta köer. Arbetet under hösten år 2019 var väldigt framgångsrikt och de signaler
vi får från verksamheten är att det positiva arbetet kan fortsätta även under år 2020.
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.
Ny resultatbudget
De finansiella intäkterna har de senaste 10 åren i genomsnitt ökat med 122 miljoner kronor.
För 2020 läggs en budget för finansiella intäkter på 120 miljoner vilket innebär ett budgeterat
resultat inklusive finansnetto på 119 miljoner kronor eller 1,4 procent.
Resultatbudget - belopp i miljoner kronor

Budget 2020 RF nov

Budget 2020
RF feb

Budget 2020 RF
feb enligt
Alliansen

-8 304

-8 598

-8 623*

Skatteintäkter

6 760

6 736

6 736

Generella statsbidrag

1 730

2 048

2 048

Summa skatter och statsbidrag
Verksamhetens resultat

8 490
186

8 784
186

8 784
161

-162

-162

-162

50

120

120

-112
74

-42
144

-42
119

Verksamhetens nettoram

Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Summa finansnetto
Resultat inklusive finansnetto

* I verksamhetens nettoram ligger en budgetreducering på 100 mkr enligt regionfullmäktiges
beslutad åtgärdsplan.
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Fördelning per nämnd
Nämnd / Styrelse - belopp i miljoner kronor

Budget 2020 RF Budget 2020
RF feb
nov

Budget 2020
RF feb enligt
Alliansen

Regionfullmäktige

8,60

8,60

8,60

Beredning - Folkhälsa o demografi Södra Lappland

2,75

2,75

2,75

Beredning - Folkhälsa o demografi SkellefteåNorsjö

2,75

2,75

2,75

Beredning - Folkhälsa o demografi Umeåregionen

2,75

2,75

2,75

Regionstyrelse

3 057

3 210

3 220

- varav primärvård

1 286

1 326

1 351

169

169

170

1 008

1 008

1 008

405

417

417

Hälso- och sjukvårdsnämnd

4 871

5 012

5 030

Regional utvecklingsnämnd

337

336

335

174,7

174,7

174,7

Folkhögskolestyrelse

9,61

9,61

7,61

Patientnämnd

5,88

5,88

5,88

Revision

7,83

7,83

7,83

8 304

8 598

8 623

- varav tandvård
- varav pensionskostnader
- varav avskrivningar

- varav kollektivtrafik

Summa verksamhetens nettobudget
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Förändring av investeringsramar
Investeringsplanen för 2020 till 2022 överstiger investeringsram för fastighetsinvesteringar
och styrelsen har godkänt planen, under förutsättningar att fullmäktige beslutar om en utökad
ram med totalt 330 mkr för planperioden. Fördelning enligt tabellen nedan.
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Uppdrag från Regionfullmäktige till driftsnämnder
Regionstyrelsen (RS)
1. Uppdra till regionstyrelsen att ta fram en ny ekonomisk modell där
incitamentsstrukturer för verksamheterna bör utformas så att det finns tydliga
incitament att hålla budget, mer lokal styrning och ansvar men också mer lokalt
ansvarsutkrävande. I detta uppdrag ingår även att se över strukturen med
ändamålsenligheten i länskliniker.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att justera modellen för ekonomistyrning för att nå
högre grad av prestationsbaserad ersättning. Inom den modellen ska verksamheterna
inom primärvård och slutenvård få behålla 100 procent av sitt överskott/underskott.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att justera hälsovalet för att underlätta etableringar av
mindre hälsocentraler.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga lokaler för att kunna, avyttra, riva
och ta in externa hyresgäster som har samband med vård.
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att införa en hyresmodell där lokalkostnaderna finns
med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större
ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera
lokalnyttjandet.
6. Regionstyrelsen får i uppdrag att införa ett så kallat visselblåsarsystem
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta fler ledarskapsprogram för att uppnå ett
effektivt ledarskap i hela organisationen
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
8. Får i uppdrag att utarbeta en plan för att korta vårdköerna. Dels vad som kan ske inom
organisationen. Dessutom vad som kan ske med de nationellt aviserade
prestationsbaserade stimulansmedlen inom ramen för kömiljarden.
9. Får uppdrag att se över möjligheten att utöka antalet digitala vårdbesök såväl i egen
som i privat regi för att på så sätt avlasta primärvård och akutmottagningarna.
10. Får i uppdrag att avskaffa remisstvånget till barn- och ungdomspsykiatrin
11. Får i uppdrag att ta tillvara på seniora medarbetares kunskaper genom att införa en
flexibel sysselsättningsgrad runt pensionsåldern och tillvarata seniorers kunskaper
aktivt genom handledning, utbildning och mentorskap för nya medarbetare.
12. Får i uppdrag att säkerhetsställa att alla chefer inom regionen har tydliga uppdrag om
beskriver förväntade krav och resultat.
13. Får i uppdrag att införa ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
14. Får i uppdrag att införa ett vårdval för audionomer och hörhjälpmedel.
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15. Får uppdrag att göra en generell översyn på områden där ytterligare vårdval kan
införas
16. Får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att möjliggöra ökad
egenvård/egenmättning för personer med kroniska sjukdomar
17. Uppdras att inrätta en platschef vid lasaretten i Lycksele och Skellefteå
18. Får i uppdrag att utarbeta karriärvägar för samtliga yrkesgrupper med koppling till den
direkta vården
19. Uppdras utreda kvällsöppna hälsocentraler och stänga primärvårdsakuten i Umeå.
20. Uppdras att tillåta att patienter kan ges möjlighet att få multifokala linser (progressiva)
om de själva betalar för merkostnaden
21. Får i uppdrag att tillsammans med kommuner och primärvården genomlysa äldres väg
genom vård och omsorg för att bättre styra verksamheten utifrån patientens bästa.
22. Får i uppdrag att påbörja ett aktivt arbete, i dialog med regionens fackförbund, för att
kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan kompetensförskjutas till andra yrkesgrupper.
23. Uppdras att öppna upp för klinikerna att anställa så kallade gråblock.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
• Godkänna nya budgetramar för 2020 enligt följande; regionstyrelsen 3220 miljoner
kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden 5030 miljoner kronor samt regionala
utvecklingsnämnden 335 miljoner kronor
•

Uppdra till Regionstyrelsen att uppdatera ersättningsmodell Hälsoval inklusive
tilläggsuppdrag samt fördela till övriga berörda ansvarsområden

•

Uppdra till Hälso-och sjukvårdsnämnden att fördela ökad budget till kostnadsposter
inom verksamheten

•

Genomföra förslag på nya riktade uppdrag

•

Godkänna förslag till ny investeringsram för 2020 – 2022.

Ändring av budget 2020
Sammanfattning
I och med att regionen får utökade medel genom
ökade stadsbidrag behöver Regionen revidera budget en andra gång efter ursprunglig budget för året
satts i juni 2019.
Sverigedemokraterna föreslår följande omfördelning
till nämnderna:
Regionstyrelsen 			
Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Regionala Utvecklingsnämnden

3 203 mnkr
5 029,8 mnkr
280,5 mnkr

Tidigare har även delskatteväxlingen rörande kollektivtrafiken hanterats under novemberfullmäktige.
Skatteväxling avseende gemensamma kostnader för
kollektivtrafiken mellan regionen och kommunerna
med 5 öre har godkänts av Regeringen 2019.
Skattesatsen för 2020 fastställs till 11:35 kronor per
skattekrona vilket är en ökning med 5 öre jämfört med
2019 års utdebitering.
Förändringarna som föreslås inför februarifullmäktige innebär en generell satsning inom sjukvård och
även primärvård i enlighet med Sverigdemokraternas
prioriteringar i budget, verksamhetsplan tillika investeringsplan som föreslagen under budgetfullmäktige
i juni 2019.
Formalia
Vi har utgått ifrån Sverigedemokraternas budgetförslag från Juni i jämförelsen, ej Majorietetens budgetförslag, detta för att synliggöra oppositionsalternativet,
med en förhoppning att majoriteten väljer att friskt
ta av våra förslag för att stärka regionens förutsättningar så vi står bättre rustade inför framtiden.
Vi flyttar vidare kostnader rörande North European
Office till RUN:s budget, eftersom vi menar att det inte
skall falla under styrelsens kostnadsram.
Sverigedemokraterna besparar omfattande medel på
administration, kultur och förtroendemannaorganisation.
Vi sörjer för att fortsätta folkhälsobidragen med ett
belopp om 800 tkr.
FoD-beredningarna läggs ned och ersätts med tjänstemän.
Investeringar
Regionens investeringsnivå har, med några få undantag, under många år legat på cirka 300 - 400 miljoner
kronor årligen. Från och med år 2015 har dock investeringsutgifterna stigit kraftigt
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och år 2019 är prognosen att investeringsutbetalningarna kommer att uppgå till närmare 1,5 miljarder
kronor. Detta bör ses i ljuset av särskilt kärva förutsättningar för regionens driftbudget.
Det ekonomiska läget medför en risk att man lägger
för stort fokus på marknadsvärden vid reinvesteringar,
vilket gör att vi lämnar uppdraget till Servicedirektör att
ta underhåll av högprioriterade åtgärder och underhåll inom särskilt eftersatta byggnader i glesbygd i
beaktande vid prioriteringar inom de medel som är
budgeterade inom dennes delegation.
Underlag till investeringsplan har lämnat en del att
önska. Det har varit svårt att ta del av prioriteringar
mellan objekt, vilket gör det svårt att driva de politiska
målen genom en fullständig investeringsplan. Bekymret återkommer sedan budgetläggning också.
Sverigedemokraterna arbetar härvidlag efter försiktighetsprincipen. För att finansiera detta avser vi att ansvarsfullt avyttra fastigheter i utkanten av sjukvården. I
och med att vi saknar underlag i stor omfattning inför
beslutet kommer vi i första hand att yrka på återremiss med avsikten att hantera investeringsbudget i
samband med driftbudget. I andra hand kommer vi
yrka bifall på vårt förslag. Vi menar att det är viktigt att
säga upp hyresavtal, bland annat till gamla regionens
byggnad i central Umeå. Vi lägger istället medel på
att iordningsställa extra kontorslandskap i Regionens
hus. Det är också rimligt att detta kommer reducera
hyreskostnader även inom andra områden framgent.
Det blir en effektivisering av ytor, likväl som av administrationen att centralisera de tjänster man kan.
Medel vi tjänar in på driften går sedan åter till att
finansiera lån, vilket gör att en centralisering av regionens administration är en ekonomiskt sund målsättning. Vidare avyttrar vi ej vårdrelaterade fastigheter.
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Protokoll

Regionstyrelsen

§ 30

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Beslut/Yttranden som fattats med stöd av delegation
Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2020-01-14
Av regiondirektören fattade beslut
Ärende
Avskrivningar av vårdfakturor över 100 tkr
RS 1695:1-2019
Avskrivning av vårdfakturor över 100 000 kr.
Faktura nr 13470562219 2017-12-04,
13470538110 2017-11-09
RS 1727:1-2019

Datum
2019-11-28

Delegationspunkt
3.3.6

2019-12-11

3.3.6

Städtjänster. Leveransavtal med ISS Facility
2019-12-05
Services AB att gälla till och med 5 december 2021
RS 1191:5-2019

3.4.1

Städtjänster

Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut i upphandling av ledning och
styrning, SUSSA-FVIS
VLL 1224:311-2016

2019-12-11

3.4.1

Vägfordon, personbil. Tilldelningsbeslut
RS 447:11-2019

2020-01-07

3.4.1

Drift av Café Kristallen. Tilldelningsbeslut
RS 1390:3-2019

2020-01-07

3.4.1

It-konsulttjänster, Funktionsuppdrag Maximo.
Tilldelningsbeslut
RS 69:2-2020

2020-01-24

3.4.1

2019-12-17

3.4.1

Hotellrum. Ramavtal med Svenska Campingpärlor 2019-12-17
AB gällande till och med 31 oktober 2021
RS 1290:5-2019

3.4.1

Hotellrum
Hotellrum. Avtal med Hotell Lappland AB att
gälla till och med 31 oktober 2021
RS 1290:6-2019

Gallringsframställan om gallring av kapsel-

Justerandes
sign

2019-11-22

3.1.3

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Regionstyrelsen

undersökningar lagrade på CD-ROM. Beslut
RS 1785:1-2019
Postförmedlingstjänster
Leverans av postförmedlingstjänster, avrop av 1

2020-01-13

3.4.1

2020-01-13

3.4.1

2020-01-12

3.1.7

Brevförsändelser, 5 Osorterade brevsändningar
samt adresserad reklam, 13 Rekommenderad
försändelse, 14 paketförmedling. Kontrakt med
PostNord Sverige AB
RS 1683:4-2019
Leverans av postförmedlingstjänster, avrop av 2.
Kontorspost och 11. Oadresserad samhällsinformation exklusivt. Kontrakt med PostNord
Sverige AB
RS 1683:3-2019
Avtal
Pollenmätning/rapportering riktad till pollenallergiker i Umeå/Västerbottens kustland 2020.
Avtal med pollenlaboratoriet i Umeå AB
RS 1650:4-2019
Laboratorietjänster. Samarbetsavtal med
Region Jämtland Härjedalen
RS 108:1-2020

2020-01-15

3.1.7

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation
Av servicedirektör, VO Service fattade beslut
Ärende
Brandskyddsutbildning. Tilldelningsbeslut

Beslutsdatum
2019-12-23

Delegationspunkt
4.1

RS 1062:3-2019
Av teknik- och digitaliseringsdirektören, VO digitalisering och medicinsk teknik fattade
beslut
Ärende

Beslutsdatum

Patientövervakningssystem. Ramavtal med
2019-12-04
Philips AB att gälla till och med 4 december 2022
RS 1263:5-2019

Justerandes
sign

Delegationspunkt
4.1

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Regionstyrelsen

Ledning och styrning, testledare.
Tilldelningsbeslut
VLL 1224:304-2016

2019-12-03

4.1

Tilldelningsbeslut för upphandling av laser,
Märkning
RS 1320:3-2019

2019-12-09

4.1

Beslutade investeringar över 1,5 mkr. Förteckning 2019-12-11
RS 232:3-201

4.1

IT-konsulttjänster
IT-konsulttjänster, Systemutveckling.
Leveransavtal med CGI Sverige AB
VLL 1224:312-2016

2019-12-17

4.1

IT-konsulttjänster, Systemutveckling.

2019-12-17

4.1

Leveransavtal med Teknikhuset i Umeå AB
VLL 1224:315-2016
IT-konsulttjänster, Ledning och styrning testledare.
07
4.1

2020-01-

Leveransavtal med CGI Sverige AB
VLL 1224:324-2016
IT-konsulttjänster, ledning och styrning FVIS.
Tilldelningsbeslut
VLL 1224:329-2016

2020-01-14

4.1

IT-konsulttjänster. Ledning och styrning.
Leveransavtal med Sogeti Sverige AB
VLL 1224:331-2016

2020-01-09

4.1

Laser, märkning. Leveransavtal med Signcom AB 2020-01-07
RS 1320:5-2019

4.1

Av FoU-direktör, forskning och utveckling fattade beslut
Ärende

Beslutsdatum

Umu 2.1.2-36-19 Ledarskap och yrkesmässig
2019-11-20
handledning i omvårdnad. Avtal om uppdragsutbildning med Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
RS 1718:1-2019

Delegationspunkt
4.1

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

§ 31

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Protokoll från nämnder och styrelser

Sammanfattning
Protokoll från hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2019-12-11
RS 539-2019
Protokoll från kostnämndens sammanträde 2019-10-16
RS 434:6-2019
Protokoll från Kostnämndens sammanträde 2019-12-02
Rs 434:7-2019
Protokoll från patientnämndens sammanträde 2019-11-15
RS 658:5-2019
Protokoll från gemensamma måltidsnämndens sammanträde 2019-12-09
RS 327:4-2019
Protokoll från folkhögskolestyrelsen 2019-12-11
RS 313:6-2019
Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde 2019-11-28
RS 764:52-2019
Protokoll från Samordningsförbundet Umeåregionens sammanträde 2019-09-20
RS 1053:2-2019
Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsstyrelse 2019-1212
RS 52:11-2019
Protokoll från Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsdirektion 2019-12-04
RS 606:4-2019
Protokoll från Norra sjukvårdsregionförbundets förbundsdirektion 2019-05-22
RS 606:2-2019
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag










Hälso- och sjukvårdsnämnden. Protokoll § 167-189
Kostnämnden. Protokoll § 53 - 62
Kostnämnden. Protokoll § 63 - 71
Patientnämnden. Protokoll § 60-82
Gemensam måltidsnämnd. Protokoll § 25 - 34
Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 73-94
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 69 - 81
Samordningsförbundet Umeåregionen. Protokoll § 74 - 85

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-02-05

 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen. Protokoll § 96 103
 Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsdirektionen. Protokoll § 97 - 128
 Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsdirektionen. Protokoll § 38-64

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

§ 32

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Handlingar för kännedom

Sammanfattning
Kostnämndens beslut 2019-12-02. Uppsägning av avtal för gemensam kostnämnd
RS 1700:1-2019
Kostnämndens beslut 2019-12-02. Uppsägning av hyresavtal för lasarettskök,
Lycksele lasarett
RS 1699:1-2019
Patientnämndens månadsrapport per december 2019
RS 266:10-2019
Regionala utvecklingsnämndens budget och verksamhetsplan 2020
RS 79:1-2-2019
Gemensam måltidsnämnd mål 2020
RS 848:1-2019
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Protokoll från AC Konsensus 2019-11-29
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag










Uppsägning av avtal gemensam kostnämnd. Kostnämndens beslut
Uppsägning av hyresavtal lasarettsköket. Kostnämndens beslut
Patientnämnden. Månadsrapport december 2019
Budget 2020
Regionala utvecklingsnämndens budget 2020
Verksamhetsplan 2020
Gemensam måltidsnämnd. Mål 2020
Meddelande från styrelsen nr 24/2019 - Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården 2020
 AC-Konsensus. Protokoll § 1 - 6

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Regionstyrelsen

§ 33

Sammanträdesdatum
2020-02-05

Stärkt smittoberedskap
RS 214-2020

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde anmäler Petter Nilsson (SD) ärendet Stärkt
smittoberedskap och föreslår att regionen säkerställer att aktuell information delgivits
medarbetare rörande Coronaviruset, att regionen uppdaterar rutiner och beredskap för
en eventuell pandemi samt att regionen kontinuerligt uppdaterar rutiner för en
eventuell pandemi.

Förslag till beslut
Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till förslaget.
Peter Olofsson (S), Stig-Lennart Karlsson (S), Magnus Eriksson (S), Janeth Lundberg
(S), Eva Andersson (S), Lilian Nilsson (V), Kjell Bäckman (V), Emma Lindqvist (MP)
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Håkan Andersson (C), Urban
Larsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Carin Hasslow (L) yrkar avslag med
följande motiveringen:
Det finns idag en etablerad struktur och lagstiftning som hanterar och reglerar
frågorna, regionstyrelsens uppdrag är inte att överpröva lagar och förordningar inom
detta område. Styrelsen följer dock verksamheten och utvecklingen av
smittspridningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
Peter Olofssons mfl förslag.
Beslut
Ärendet avslås med hänvisning till Peter Olofssons mfl motivering.
Beslutsunderlag

 Förslag Stärkt Smittoberedskap

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

