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Ordförande
Peter Olofsson (S)
Ledamöter
Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande
Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande
Eva Andersson (S)
Janeth Lundberg (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Nina Björby (S)
Maria Lundqvist Brömster (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)
Ersättare
Susanne Dufvenberg (S)
Richard Carstedt (S)
Magnus Eriksson (S)
Harriet Hedlund (S)
Urban Lindström (S)
Linda Berglund (S)
Elin Segerstedt Söderberg (M)
Anton Bergström (M)
Urban Larsson (C)
Thommy Bäckström (L)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Anna-Lena Danielsson (S)
Kjell Bäckman (V)
Övriga
Sofia Gustafsson, sekreterare
Tommy Svensson, regiondirektör
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Program regionstyrelsen 14 december 2021
Sammanfattning
Eventuella förhinder anmäls till Sofia
Gustafsson, sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se alt 090-785 71 98
Program:
Klockan

Information

Föredragande

10.00-10.15

Aktuellt inom Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg

Anders Sylvan, förbundsdirektör

10.15-10.45

Månadsrapport

Carina Nylander, budgetchef

10.45-10.55

Paus

10.55-11.20

Lägesrapport Covid-19 och vaccinationer

11.20-12.00

Regiondirektörens information

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Gruppmöten

14.00-14.15

Gruppledarträff

Gunilla Persson, bitr
smittskyddsläkare
Ronny Lestander,
vaccinationssamordnare

14.30 - 15.00
Ärenden enligt listan
ca

2.

Justering
Förslag till beslut
... utses att justera protokoll tillsammans med ordförande. Protokollet
justeras digitalt den 20 december 2021.
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Sammanträdesdatum
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Fastställande av föredragningslista
RS 43-2021
Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Föredragningslistan anmäls.

4.

Anmälan av initiativärenden
Förslag till beslut
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.
Beslutsunderlag
 Initiativärende från Petter Nilsson (SD), Munskydd i kollektivtrafik
 Initiativärende från Petter Nilsson (SD) Möten på distans
 Initiativärende från Petter Nilsson (SD) Begränsning av
kulturverksamhet och regional utveckling
 Initiativärende från Petter Nilsson (SD) Grundregel för kommande
arvodesreglemente

5.

Informationer
RS 45-2021
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.

6.

Återrapportering av uppdrag - Intern organisation och riktlinje
för visselblåsarfunktion - anpassning till ny lag
RS 858-2021
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Sammanfattning
I april beslutade regeringen om en lagrådsremiss för genomförandet av EUdirektivet om visselblåsning. Den nya lagen kommer att innehålla såväl krav
på införande av rapporteringskanaler som förtydligande om vem som
kan larma om oegentligheter.
Med anledning av detta beslutade regionstyrelsen i juni 2021 att uppdra till
regiondirektören att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att efterleva
den nya visselblåsarlagen. Återrapportering skulle ske till regionstyrelsen
under hösten 2021.
Vid arbetsutskottets sammanträde redogör regiondirektören för det arbete
som genomförts samt hur funktionen kommer att formas och hur
organisationen kring funktionen ska fungera. En arbetsgrupp har utarbetat
förslag till styrdokument som innefattar vem som kan anmäla, vad som kan
anmälas, hur man anmäler och hur anmälan utreds. Riktlinjen gäller inom
hela Region Västerbotten och kan nyttjas av alla anställda inom Region
Västerbotten samt studenter, praktikanter och övriga som har god insyn i
organisationen. Förtroendevalda politiker omfattas inte av riktlinjen. Riktlinjen
kommer antas av regiondirektören.
Varje ärende ska registreras och dokumenteras, visselblåsaren ska få
återkoppling på sitt ärende oavsett det utreds eller överlämnas till annan
instans. En sammanställning av inkomna ärenden och handläggning ska
rapporteras till regiondirektör och regionstyrelse.
Kravfångst pågår inför upphandling av digitalt verktyg för anonymitet och
kommunikationsplan är under framtagande. Tjänsten bedöms vara tillgänglig
under första kvartalet 2022 under förutsättning att upphandling går enligt
plan.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Återrapporten godkänns.
Beslutsunderlag
 §267 Återrapportering av uppdrag - Intern organisation och riktlinje för
visselblåsarfunktion - anpassning till ny lag
 Presentation Visselblåsarfunktion

7.

Månadsrapport per oktober 2021
RS 727-2021

4 (27)

Kallelse

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-14

Sammanfattning
Månadsrapport per oktober 2021 har sammanställts. Carina Nylander,
budgetchef, presenterar rapporten.
Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader för perioden januari
- oktober uppgår till - 150 miljoner kronor. Regionstyrelsen redovisar en
avvikelse på - 53 miljoner kronor, hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en
avvikelse på - 118 miljoner kronor och övriga styrelser och nämnder
redovisar en positiv avvikelse mot budget. De negativa avvikelserna härrör
främst till personalkostnader och pensionskostnader. Pensionskostnaden
består till stor del av en engångskostnad och höga personalkostnader kan
förklaras av extra personal för vaccinering.
Kostnaderna för utomlänsvården är lägre jämfört med samma period
förgående år, motsvarande 11 procent.
Kostnaderna för hyrpersonal är ackmulerat oktober 194 miljoner kronor vilket
är 5 procent högre än motsvarande period 2020.
Inom sjukhusvården är ökning 15 procent varav verksamheter inom somatik
en ökning med 38 procent och inom primärvården en minskning med 4
procent. Antal köpta hyrläkarveckor har ökat med 12 jämfört med samma
period förgående år och antal köpta hyrveckor för sjuksköterskor har minsakt
med 10 veckor jämfört med förgående år.
Omställningsplanen redovisar en högre uppfyllelse jämfört med tidigare
år, för perioden januari - oktober är effekten 130 miljoner kronor (89
procent).
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Månadsrapporten godkänns
Beslutsunderlag
 Månadsrapport oktober
 §270 Månadsrapporter 2021

8.

Finansrapport Region Västerbotten september 2021
RS 293-2021
Sammanfattning
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Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har
upprättats för
perioden 2005-08-31 – 2021-09-30
Likvida medel per sista september uppgick till 522 miljoner kronor till 0 %
ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.
Totala portföljen utvecklades – 3,0 % vilket är - 0,6 % mot index som
utvecklades – 2,4 % under månaden.
Aktieportföljen utvecklades – 3,9 %, vilket är - 0,6 % mot index som
utvecklades – 3,3 % under månaden.
Ränteportföljen utvecklades – 0,1 %, vilket är + 0,3 % jämfört med index
som gick - 0,3 % under månaden.
Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.
Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.
Regionens totala lån uppgår per sista september till 2 400 miljoner kronor till
en
genomsnittsränta på 0,34 %.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2021-0931 godkänns.
Beslutsunderlag
 §271 Finansrapport Region Västerbotten september 2021
 Finansrapport Region Västerbotten september 2021

9.

Finansrapport Region Västerbotten oktober 2021
RS 293-2021
Sammanfattning
Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har
upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-10-31
Likvida medel per sista oktober uppgick till 527 miljoner kronor till 0 % ränta,
exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.
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Totala portföljen utvecklades + 2,6 % vilket är + 0,2 % mot index som
utvecklades + 2,4 % under månaden.
Aktieportföljen utvecklades + 3,5 %, vilket är + 0,0 % mot index som gick +
3,5 % under månaden
Ränteportföljen utvecklades - 0,2 %, vilket är + 0,0 % 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 oktober till 2 400 miljoner kronor till en
genomsnittsränta på 0,34 %.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2021-0931 godkänns.
Beslutsunderlag
 §272 Finansrapport Region Västerbotten oktober 2021
 Finansrapport Region Västerbotten oktober 2021

10.

Återrapport från regionala utvecklingsnämndens bolagsdialog
med AC-Net Internservice AB
RS 1737-2021
Sammanfattning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så
kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala
utvecklingsnämnden,
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens
övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av
uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av
granskningsrapporter och
åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna
året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts
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inkomma med en beskrivning av
bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.
Vid nämndens bolagsdialog informerades AC-Net Internservice AB om
bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.
Vid dialogen ställdes uppföljande frågor om bolagets hantering av de
rekommendationer som lekmannarevisionen lämnat till bolagets
styrelse. Under dialogen diskuterades också om pandemin haft
konsekvenser för bolaget och hur bolaget hanterat dessa, bland annat vad
gäller drift och kommunikationsinsatser. Nämnden beslutade att överlämna
den information som framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till
regionstyrelsen samt uppdrog till förvaltningen att i dialog med bolaget
särskilt följa upp vidtagna åtgärder till följd av rekommendationer lämnade av
revisionen.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Bolagsdialog AC-Net Internservice AB. Protokollsutdrag
 Bolagsdialog AC-Net Internservice AB. Bolagets förutsättningar på
kort och lång sikt - framgångar och utmaningar
 Bolagsdialog AC-Net Internservice AB. Måldokument till
verksamhetsplan 2021
 Bolagsdialog AC-Net Internservice AB. Tjänsteskrivelse
 Bolagsdialog AC-Net Internservice AB. Måluppfyllelse mot uppdrag i
ägardirektiv och bolagsordning

11.

Återrapportering från regionala utvecklingsnämndens
bolagsdialog med AC-Net Externservice AB
RS 1748-2021
Sammanfattning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så
kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala
utvecklingsnämnden,
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens
övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av
uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av
granskningsrapporter och
åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna
året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts
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inkomma med en beskrivning av
bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.
Vid nämndens sammanträde informerade AC-Net Externservice AB om
bolagets verksamhet med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv.
Vid dialogen ställdes uppföljande frågor om bolagets hantering av de
rekommendationer som lekmannarevisionen lämnat till bolagets styrelse.
Under dialogen diskuterades också om pandemin haft konsekvenser för
bolaget och hur bolaget hanterat dessa samt hur marknaden ser ut idag och
hur kontakten med kunder
hanteras. Nämnden beslutade att överlämna den information som
framkommit i samband med genomförd bolagsdialog till regionstyrelsen samt
uppdrog till förvaltningen att i dialog med bolaget särskilt följa upp vidtagna
åtgärder till följd av rekommendationer lämnade av revisionen.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 AC-Net Externservice AB, Bolagets förutsättningar på kort och lång
sikt
 Bolagsdialog med AC-Net Externservice AB, Tjänsteskrivelse
 Regionala utvecklingsnämnden protokollsutdrag § 197 Bolagsdialog
AC-Net Externservice AB
 AC-Net Externservice AB, Måldokument Externservice

12.

Återrapport från regionala utvecklingsnämndens bolagsdialog
med ALMI Företagspartner AB
RS 1736-2021
Sammanfattning
Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så
kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala
utvecklingsnämnden,
ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens
övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.
Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av
uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av
granskningsrapporter och
åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna
året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts
inkomma med en beskrivning av
bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.
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Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 20 oktober 2021,
§ haft ägardialog och nämnden informerades om ALMI Företagspartner Nord
AB verksamhet
med utgångspunkt i fastställda ägardirektiv. Nämnden har överlämnat
underlag till regionstyrelsen som återrapport.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Bolagsdialog ALMI Företagspartner Nord AB. Protokollsutdrag
 Bolagsdialog ALMI Företagspartner AB. Bolagets förutsättningar på
kort och lång sikt - framgångar och utmaningar
 Bolagsdialog ALMI Företagspartner AB. Kommentar till väsentliga
förändringar i ägaranvisning till regionalt dotterbolag
 Bolagsdialog ALMI Företagspartner AB. Måluppfyllelse mot uppdrag i
ägardirektiv och bolagsordning
 Bolagsdialog med Almi Företagspartner Nord AB. Tjänsteskrivelse
 Underlag inför bolagsdialog avseende Almi Företagspartner Nord AB.
Missiv

13.

Regionstyrelsens uppsikt över samordningsförbunden
RS 1525-2021
Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträdet den 26 oktober 2021 beslutat att följa
upp samordningsförbundens arbete med målstyrning, internkontroll samt få
redogörelse över hur förbundens verksamheter påverkats av pandemin.
Respektive samordningsförbund har inkommit med svar på de frågor
regionstyrelsen ställt.
Av svaren framkommer att förbunden påverkats av pandemin då stora delar
av verksamheten handlar om samverkan och att ställa om till digitalt arbete
har varit svårt för målgrupperna.
Förvaltningen har tagit del av svaren och gör bedömningen att förbunden
arbetar aktivt med att förbättra och utveckla såväl målstyrning som
internkontroll. Mot bakgrund av vad som framkommit i svaren görs
bedömningen att regionstyrelsen inte behöver göra någon ytterligare
uppföljning av samordningsförbunden eller lämna några rekommendationer.
Förslag till beslut
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Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Samordningsförbundens redovisningar läggs till handlingarna.
Inga ytterligare uppföljningar eller rekommendationer är aktuellt.
Beslutsunderlag
 §276 Regionstyrelsens uppsikt över samordningsförbunden
 Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens uppsikt över
samordningsförbunden
 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös rapport till regionstyrelsen
 Samordningsförbundet södra Lappland svar på regionens
frågeställningar kopplat till uppsiktsplikten
 Samordningsförbundet Umeåregionen svar på regionens
frågeställningar kopplat till uppsiktsplikten

14.

Regionstyrelsens uppsikt över Science Park i Umeå AB
RS 1526-2021
Sammanfattning
Regionstyrelsens uppsikt sker löpande genom att ta del av protokoll och
ekonomiska rapporter. I enlighet med årets plan sker även uppsikten genom
ett dialogmöte.
Regionstyrelsen beslutade den 26 oktober 2021, § 227 att följa upp hur
Science Park i Umeå ABs verksamhet fortlöper och utvecklas.
Skriftlig rapport har inkommit av vilken det framgår att bolaget under året
bedrivit verksamhet utifrån sitt uppdrag men att verksamheten, på grund av
pandemin, varit sparsam, vilket har medfört att bolagets ekonomiska resultat
påverkats positivt.
Förvaltningens bedömer, mot bakgrund av vad som framförts i underlaget,
att regionstyrelsen inte behöver besluta om några rekommendationer eller
att djupare uppföljningar behöver göras.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Science Park i Umeå ABs redovisning läggs till handlingarna.
Inga ytterligare uppföljningar eller rekommendationer är aktuellt.
Beslutsunderlag
 §277 Regionstyrelsens uppsikt över Science Park i Umeå AB
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 Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens uppsikt över Science Park i Umeå
AB
 Science Park i Umeå AB svar på regionens frågeställningar kopplat till
uppsiktsplikten

15.

Beslut om nedsättning av arvode enligt lagen om ersättning för
fysioterapi
RS 1698-2020
Sammanfattning
Regionstyrelsen har den 7 september 2021 fattat beslut om återbetalning av
utbetalt arvode för en fysioterapeut. Ersättning lämnas av regionen enligt
förordningen om ersättning för fysioterapi (FOF). Med fysioterapi avses i 3 §
i lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) fysioterapeutisk behandling som
är föranledd av skada eller sjukdom. Skälet för beslutet var att det till
merparten av journalanteckningar inte funnits tillräcklig information för att
belägga nivån på uttaget arvode samt för att belägga om besöket var
medicinskt motiverat.
Efter regionstyrelsens beslut har ytterligare uppföljningar genomförts som
lett till att ytterligare åtgärder föreslås, nedsättning av arvode.

Beslutsunderlag
 §273 Beslut om nedsättning av arvode enligt lagen om ersättning för
fysioterapi

16.

Utökad uppföljning av Västerbottens hälsoundersökningar
RS 1713-2021
Sammanfattning
Regionstyrelsen är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av
Hälsoval Västerbotten. Inom ramen för denna uppgift ingår att följa upp den
verksamhet som omfattas av uppdraget i hälsovalet.
Beställarenheten följer upp verksamheterna inom Hälsoval primärvård
genom två delårsrapporter och en årsrapport.
Inom målområdet ”Vi levererar jämlik och jämställd hälso och sjukvård av
hög kvalitet” ingår att följa upp andel utförda Hälsoundersökningar (VHU) av
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antal 40-, 50- och 60-åringar. På grund av pandemin har hälsocentralerna
haft svårigheter att prioritera arbetet med VHU, vilket medfört att andelen
VHU som genomförts de senaste två åren har minskat till mycket låga
nivåer. Pandemin innebär bland annat att arbete med vaccinationer måste
prioriteras och rekommendationerna av en tredje dos covid-19-vaccin
innebär att belastningen på hälsocentralerna kommer den närmsta tiden
vara hög.
VHU anses som en mycket viktig del i det förebyggande arbetet och
resultaten bör därför uppmärksammas. Som åtgärd har Regionstyrelsen
redan beslutat att höja ersättningen för genomförda VHU. Som ytterligare
åtgärd föreslås att uppföljning av VHU utökas och ingå i delårsrapport och
årsrapporten med start från delår 2 2022. Syftet är att under året återkoppla
till hälsocentralerna och föra dialog om möjlighet till förbättringar så att
arbetet med VHU kommer i gång.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
I uppföljningsplan Hälsoval Västerbotten 2022 ska andel utförda
Hälsoundersökningar (VHU) av antal 40-, 50-, 60-åringar följas upp i
delårsrapport samt i årsrapporten med start från delår 2, 2022.
Beslutsunderlag
 §274 Utökad uppföljning av Västerbottens hälsoundersökningar
 Tjänsteskrivelse Utökad uppföljning Västerbottens
hälsoundersökningar
 Uppföljningsplan Hälsovalet 2022 med ändring VHU

17.

Riktlinje för ärendeberedning i Regionstyrelsen
RS 1880-2021
Sammanfattning
Förslag till riktlinje för ärendeberedningen i regionstyrelsen har upprättats.
Syftet med riktlinjen är att öka kunskapen om ärendeberedningen samt slå
fast hur regionstyrelsens ärendeberedning ska gå till för att ärenden ska
beredas på ett enhetligt och effektivt sätt.
Parallellt med riktlinjen har ett rutindokument upprättats som mer konkret
beskriver ärendeberedningen inom förvaltningen. Rutindokumentet kommer
fastställas av regiondirektören.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
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Riktlinje för ärendeberedning antas.
Beslutsunderlag
 §279 Riktlinje för ärendeberedning i Regionstyrelsen
 Tjänsteskrivelse Riktlinje för ärendeberedning
 Riktlinje för ärendeberedning i regionstyrelsen

18.

Tillsynsplan för intern kontroll 2022
RS 1544-2021
Sammanfattning
I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar varje
nämnd fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att
säkerställa att kontrollsystemet i nämndens verksamhet fungerar genom att
testa att kontrollaktiviteter som finns i verksamheten för de risker nämnden
har prioriterat som mest väsentliga att följa. I tillsynsplanen redovisas även
de risker som hanteras aktivt med åtgärdsplaner samt de risker som
identifierats men som inte blir fokus under det kommande året.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Tillsynsplan för intern kontroll 2022 antas.
Beslutsunderlag
 Tillsynsplan for intern kontroll 2022 Regionstyrelsen
 Tillsynsplan för intern kontroll 2022 tjänsteskrivelse
 §282 Tillsynsplan för intern kontroll 2022

19.

Tillägg av målnivåer och ändring av indikatorer
regionstyrelsens verksamhetsplan 2022
RS 1022-2021
Sammanfattning
Regionstyrelsen fattade den 5 november 2021 beslut om nämndens
verksamhetsplan för 2022. Ett antal indikatorer kopplade till digitalisering och
kommunikation saknade förslag på målnivåer och i tjänsteskrivelsen
föreslogs att målnivåer för indikatorerna hanteras som ett separat ärende på
styrelsens möte i december. Anledningen är att försöka lägga fram så
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träffsäkra förslag på målnivåer som möjligt och använda data per sista
oktober som utgångspunkt för förslagen.
Tilläggsbeslutet avser indikatorerna:
- Teknisk tillgänglighet
- Öka användandet av självservice, ersätter indikatorn (Antal personer med
möjlighet till egen monitorering (*självservice)
- Antal arbetstimmar i processer som automatiserats
- Kostnader för systemförvaltning
- Effekthemtagning för digitalisering
Det har visat sig vara svårt att hitta ett bra sätt att mäta indikatorn
”användning av klarspråk” och förslaget är att den tas bort.
Indikatorn ”nedsatt psykiskt välbefinnande” mäts ej längre på via
folkhälsomyndigheten och föreslås ersättas av indikatorn ”gott psykiskt
välbefinnande”.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar om målnivåer för
indikatorerna
- Teknisk tillgänglighet
- Öka användandet av självservice
- Antal arbetstimmar i administrativa processer som automatiserats
- Kostnader för systemförvaltning
- Effekthemtagning för digitalisering
Regionstyrelsen beslutar att ta bort indikatorn ”användning av klarspråk”
samt ersätta indikatorn ”nedsatt psykiskt välbefinnande” med indikatorn ”gott
psykiskt välbefinnande”
Beslutsunderlag
 §283 Tillägg av målnivåer och ändring av indikatorer regionstyrelsens
verksamhetsplan 2022
 Tjänsteskrivelse - Tillägg av målnivåer Regionstyrelsens
verksamhetsplan 2022
 Regionstyrelsens verksamhetsplan 2022 tillägg målnivåer och
årsprognos

20.

Omfördelning av ersättning och kostnader för PCR tester och
smittspårning
RS 1927-2021
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Sammanfattning
Under år 2021 har region Västerbotten erhållit ersättning från staten för det
antal Covid-19 relaterade PCR tester och tillkommande smittspårning, som
genomförts när medborgarna inom regionen testats positiva för covid-19.
Verksamheterna inom och utom regionen har löpande ersatts för de
kostnader som uppstått i samband med PCR tester och smittspårning.
Hanteringen av utbetalda och inkommande ersättningar, har skett inom
Regionstyrelsens verksamheter. Det överskott som det har genererat har
följts upp, prognostiserats och rapporterats till centrala ledningsgruppen och
Regionstyrelsen. Som effekt av beslutad riktlinje för fördelning av statsbidrag
föreslås ersättningar och kostnader samt budget för dessa flyttas över till
Hälso- och sjukvårdsnämnden, vid årets slut.
Fram till sista oktober uppgår skillnaden mellan ersättningar och kostnader
för tester och smittspårning från staten med ett överskott om 181 216 tkr.
Omfördelningen genomförs i december i samband med årsslut. Det kan
komma att medföra en positiv budgetavvikelse för år 2021 inom Hälso- och
sjukvårdsnämnden och medför en negativ budgetavvikelse för
regionstyrelsens verksamheter. En negativ budgetavvikelse inom
regionstyrelsen beror på att regionens pensionskostnader hanteras där och
kostnaderna för pensionerna har ökat under året och gett en negativ
budgetavvikelse sedan april när en ny bedömning av Livslängdsantagandet
gjordes som resulterade i ökade kostnader.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Omfördela överskott av intäkter och kostnader för PCR tester och
smittspårning vid årets slut för hela år 2021 från regionstyrelsen till hälsooch sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag
 PCR tester och smittspårning
 §288 Omfördelning av ersättning och kostnader för PCR tester och
smittspårning

21.

Satsning på barn- och ungdomsidrott och kultur inom regionen
RS 1926-2021
Sammanfattning
Pandemin har inneburit att många idrotts- och kulturföreningar i Västerbotten
inte kunnat genomföra sin viktiga verksamhet som vanligt.
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Barn- och ungdomsidrotten och kulturen spelar en viktig roll för folkhälsan –
såväl den fysiska som den psykiska. Satsningen är ett led i att få tillbaka det
engagemang inom barn- och ungdomsidrott och kultur som rådde innan
pandemin och få människor att vilja och våga engagera sig igen. Det är en
viktig och förebyggande folkhälsosatsning och ett sätt att utjämna villkoren
för barn och unga.
Idrottsrörelsen får sedan tidigare bidrag från Region Västerbotten och den
här satsningen är utöver dessa bidrag.
Satsningen på barn- och ungdomsidrott kommer att genomföras med hjälp
av Riksförbundet SISU och satsningen på kulturföreningarna hanteras via
Regionala utvecklingsnämnden.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Regionstyrelsen beslutar att satsa på idrott och kultur som ett led i att
omhänderta pandemins effekter genom att förebygga negativa
folkhälsoeffekter och utjämna villkoren mellan barn och unga.
1 miljon kronor i bidrag till Riksförbundet SISU idrott år 2021
1 miljon kronor till Regional utvecklingsnämnd att fördelas till
kulturföreningarna år 2022.
Medel tas som en ettårig satsning ur Regiondirektörens övriga anslag och
riktade bidrag för pandemins effekter.
Beslutsunderlag
 Satsning på barn och ungdomsidrott och kultur inom regionen
 §286 Satsning på barn- och ungdomsidrott och kultur inom regionen

22.

Svar på Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs remiss
om förbundsordning
RS 1811-2021
Sammanfattning
Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg kommer att revidera
förbundsordningen under 2022 och har därför översänt remiss av
förbundsordning till medlemmarna för synpunkter.
Förslag till svar har upprättats med föreslagna förändringar främst kopplat till
kostnadstäckning och budget-årsredovisning. Synpunkter från
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ekonomidirektörsnätverket har tagits i beaktning i det svar som upprättats av
förvaltningen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Svar avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 §278 Svar på Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs remiss om
förbundsordning
 Remiss Revision av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs
förbundsordning
 Region Västerbottens yttrande över remiss revidering av
förbundsordning
 Remiss Revision av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs
förbundsordning - utökat remissunderlag
 Bilaga till remiss Revision av Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflygs förbundsordning, Förbundsordning 01
 Bilaga till remiss Revision av Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflygs förbundsordning, Förbundsordning 02
 Bilaga till remiss Revision av Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflygs förbundsordning, Remissunderlag

23.

Basutbud för 1177 Vårdguidens e-tjänster
RS 1844-2021
Sammanfattning
Idag är utbudet av 1177 Vårdguidens e-tjänster i Region Västerbotten valfritt
inom både primärvård, tandvård och specialistvård. Det innebär ojämlik vård
beroende på vilket hälsocentral en invånare är listad på.
I revisionens granskning av den politiska styrningen av 1177 Vårdguiden för
2021 lyfts det att det inte finns något gemensamt basutbud av e-tjänster
inom primärvården i regionen, vilket leder till ojämlik vård. I rapporten
framgår att ett gemensamt basutbud är något man ser positivt på från hälsooch sjukvården.
Förslag till basutbud för 1177 Vårdguiden har nu upprättats och kommer
även hanteras i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslaget är lyft till lokalt ansvariga för aktiverade mottagningar i 1177
Vårdguidens e-tjänster för synpunkter och inspel samt förankrat i
styrgruppen för förvaltningsobjektet invånartjänster.
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Vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021 beslutades att
provsvar ska inkluderas i basutbudet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Basutbud för primärvård fastställs till:
Beställ tid
Av/omboka tid
Förnya recept
Förnya hjälpmedel
Förläng sjukskrivning
Beställ journalkopia
Kontakta mig
Svarstid
Provsvar
E-tjänsterna ska kunna användas för att kontakta alla professioner inom
primärvården.
Digital kontakt ska likställas med att kontakta en mottagning via telefon.
Ärenden som skickas in till vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster ska i
enlighet med vårdgarantin besvaras inom tre vardagar. Genom e-tjänsterna
får invånaren kontakt med sin mottagning samma dag och ska få ett svar
inom tre vardagar.
Basutbud och svarstid ska vara infört senast den 31 december 2022.
Beslutsunderlag
 §280 Basutbud för 1177 Vårdguidens e-tjänster
 Bilaga - Basutbud 1177 Vårdguidens e-tjänster
 Tjänsteskrivelse Basutbud 1177 Vårdgudiens tjänster uppdaterad
efter RSAU30nov

24.

Prioritering för ny- och ombyggnationer vid Skellefteå lasarett
RS 1942-2021
Sammanfattning
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i september 2018, § 212, om
fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu vid sammanträdet den 11 november
2021, § 165 beslutat att förorda regionstyrelsen att besluta om att
ersätta planeringsordning från 2018 till att prioritera uppförandet av en
vårdbyggnad för somatiska slutenvårdsavdelningar, akutmottagningen och
laboratoriemedicin och att ge regiondirektören i uppdrag att omgående
påbörja arbetet.
Beslutet är fattat mot bakgrund av erfarenheter från pandemin då det visat
sig att de somatiska slutenvårdsavdelningarna i Skellefteå inte klarar
vårdhygienisk standard. Vården kan idag inte motsvara de krav som finns
angivna i nationell standard för vårdhygien och byggnationer.
Med denna vetskap som grund blir det viktigt att, utifrån tidigare beslutad
plan 2018, göra en ny prioritering av vilka byggnader som i första läget
måste uppföras i Skellefteå för att klara de gällande krav som finns för att
bedriva av en modern och säker sjukvård.
Prioriteringen av verksamhetsinnehåll i kommande stegvisa nybyggnationer
föreslås därför enligt nedan:
1. somatiska slutenvårdsavdelningar, akutmottagning och laboratoriemedicin
(vilka bör placeras i samma byggnad).
2. tekniktäta verksamheter (tex. operation, intensivvården och röntgen)
3. psykiatri. (Psykiatriverksamheten är lokaliserade i byggnader som nu
anpassas för överskådlig framtid).
Ekonomiska medel för upprättande av ny vårdbyggnad i Skellefteå finns
redan i fastighetsplan och ram.
Förslag till prioritering för ny- och ombyggnation påverkar inte
fastighetsutvecklingsplanens övriga delar.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Planeringsordningen från 2018 revideras till att prioritera uppförandet av en
vårdbyggnad för somatiska slutenvårdsavdelningar, akutmottagningen och
laboratoriemedicin vid Skellefteå lasarett.
Regiondirektören får i uppdrag att tillse att prioriteringsordningen införs
i fastighetsutvecklingsplanen.
Beslutsunderlag






§284 Prioritering för ny- och ombyggnationer vid Skellefteå lasarett
Presentation av Prioritering för ny vårdbyggnad i Skellefteå
Promemoria Ny prioriteringsordning för ny vårdbyggnad i Skellefteå
Protokollsutdrag Prioritering för ny vårdbyggnad i Skellefteå
Tjänsteskrivelse Prioritering för ny vårdbyggnad i Skellefteå
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Etablering av fastighetsmodul för laboratorieverksamhet vid
Norrlands Universitetssjukhus
RS 1533-2021
Sammanfattning
Situationen inom Laboratoriemedicins kliniska del och forskning har under
flera år verkat i en miljö som inte varit anpassad för uppdraget. Lokalerna är
gamla och funktionen bygger på planerade arbetssätt från 60-talet.
Arbetsmiljöproblem har funnits och finns och dessa har ökat under senaste
året med följd av kraven på ökad produktion och avsaknad av anpassade
lokaler.
En ny lab-modul kan snabbt erbjuda moderna och funktionella lokaler för
forskning inklusive ett högrisk-lab. Samtidigt frigörs utrymme i befintliga
lokaler för att klara de akuta problemen för Regionens lab-verksamhet.
En ny lab-modul skapar tid för en planering av en långsiktig modern labfunktion som säkerställer en framtidssäkrad, rationell och effektiv
analysverksamhet samt forskning och utbildning tillsammans med Umeå
universitet.
För att möjliggöra etableringen har regionfullmäktige vid sammanträdet i
november 2021 beslutat att utöka investeringsramen. Hyresavtal med Umeå
universitet innebär ingen ökad driftkostnad för Regionen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 11 november
2021, § 164, beslutat att paviljonger uppförs och befintliga lokaler anpassas
enligt upprättat förslag samt tillskrivit regionstyrelsen att upprätta en
genomförandeplan för en långsiktig lösning.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Paviljonger uppförs och befintliga lokaler anpassas enligt förslag.
Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för en
långsiktig lösning av lab-lokaler inom 10 år, presenteras för regionstyrelsen
senast 2025.
Beslutsunderlag
 §285 Etablering av fastighetsmodul för laboratorieverksamhet vid
Norrlands Universitetssjukhus
 Protokollsutdrag Ersättningslokaler för lab i block 6
 Tjänsteskrivelse
 Information 210927
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Styrel, prioritering av samhällsviktiga elanvändare
RS 1936-2021
Sammanfattning
Region Västerbotten ska lämna in underlag till Länsstyrelsen i Västerbottens
län för vidare hantering i kommunerna, angående vilka verksamheter som
bör vara Region Västerbottens prioriterade elanvändare, samt vilken
prioritetsklass verksamheterna i fråga bör tillhöra.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Fastställa principerna för hur elanvändningen i Region Västerbotten ska
prioriteras i händelse av eleffektbrist.
Uppdra åt regiondirektören att utifrån principerna fastställa det slutliga
underlaget som ska skickas till Länsstyrelsen innehållande närmare
uppgifter om respektive samhällsviktig elanvändare som ska prioriteras inom
Region Västerbotten.
Beslutsunderlag
 §287 Styrel, prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 Principer för prioritering av elanvändare i Region Västerbotten

27.

Regional evakueringsplan
RS 1781-2021
Sammanfattning
Den regionala evakueringsplanen syftar till att skapa organisatoriska
förutsättningar för en patientsäker evakuering genom att beskriva de olika
ledningsnivåernas ansvar samt redogöra för de åtgärder som kan behöva
vidtas.
I samband med framtagningen av planen för kris- och katastrofmedicinsk
beredskap har det identifierats ett behov av att se över regionens arbete
med evakuering, inklusive revidering av evakueringsplanen. Detta för att
uppnå kraven i Socialstyrelsens föreskrifter som säger att särskilda
sjukvårdsledning ska ha förmågan att evakuera vårdenheter.
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Den regionala evakueringsplanen har utformats för att bemöta den komplexa
utmaning en evakuering skulle innebär med tanke på länets geografi och
rådande klimatrelaterade förhållanden.
Den regionala evakueringsplanen kommer på sikt att kompletteras med
lokala evakueringsplaner. Dessa ska vara unika för varje sjukhus och
innehålla mer detaljerade beskrivningar på hur själva evakueringen ska gå
till. Den regionala evakueringsplanen är ett komplement till planen för krisoch katastrofmedicinsk beredskap.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom förslaget.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Förslag till Regional Evakueringsplan för Region Västerbotten fastställs.
Beslutsunderlag






28.

§281 Regional evakueringsplan
Tjänsteskrivelse RS regional evakueringsplan
Evakueringsplan vårdinrättningar(91324)(348042) (1)
Förslag till regional evakueringsplan
§163 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Regional evakueringsplan

Motion nr 31-2020 från Åsa Ågren Wikström (M)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
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Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 §289 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

29.

Motion nr 3-2021 från Centerpartiets fullmäktigegrupp - En
hållbar region för stad, tätort och glesbygd
RS 363-2021
Sammanfattning
Centerpartiet har till regionfullmäktige föreslagit att fullmäktige ska ge
regionstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för nämnder, utskott och
styrelsen att landsbygdssäkra alla beslut.
Förslag till svar har upprättats, av vilket det framgår att motionen föreslås
anses besvarad med hänvisning till att det finns rutiner och
stöddokument för ärendeberedning.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §291 Motion nr 3-2021 från Centerpartiets fullmäktigegrupp - En
hållbar region för stad, tätort och glesbygd
 Svar på motion nr 3-2021 En hållbar region för stad, tätort och
glesbygd
 Motion nr 3-2021 från Centerpartiets fullmäktigegrupp - En hållbar
region för stad, tätort och glesbygd

30.

Motion nr 1-2021 från Marianne Normark (L) - Erbjud
mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år
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RS 296-2021
Sammanfattning
Marianne Normark (L) har till regionfullmäktige anmält motionen Erbjud
mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år. Motionären föreslår att
region Västerbotten utreder förutsättningarna för att kunna erbjuda kvinnor
mammografiscreening upp till 80 års ålder.
Ett svar till motionen har upprättats. Av svaret framgår att Hälso- och
sjukvårdsnämnden gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett uppdrag att
utreda möjligheten att ta bort den nuvarande övre åldersgränsen på 74 år för
mammografi. Utredningen kommer att genomföras under 2022 och
redovisas för nämnden i samband med delårsuppföljning per April 2022.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 §290 Motion nr 1-2021 från Marianne Normark (L) - Erbjud
mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år
 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över motion nr 1-21 Erbjud
mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år
 Protokollsutdrag Motion nr 1-21 Erbjud mammografiscreening för
kvinnor upp till 80 år
 Motion nr 1-2021 från Marianne Normark (L) - Erbjud
mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år

31.

Valärenden 2021
RS 70-2021
Sammanfattning
LiseLotte Olsson (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
regionstyrelsen.
Regionfullmäktige har vid sammanträdet den 16-17 november 2021 valt
Jonas Karlberg (V) till ny ledamot i regionstyrelsen.
Nu behöver även fyllnadsval göras för arbetsutskottet och utskottet för
central katastrofledning.
Förslag till beslut
Till ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott utses ..
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Till ledamot i utskottet för central katastrofledning utses...
Beslutet gäller fram till 31 december 2022.

32.

Handlingar för kännedom
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Fördjupad granskning nr 1/2021. Granskning av hantering av
betalkort. Revisionsrapport
 Beslut om fastställande av valkretsindelning Region Västerbotten
 Patientnämnden. Protokoll § 68-87
 Patientnämnden, Månadsrapport oktober 2021
 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen § 113
- 125
 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen § 126
- 135
 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Protokoll § 154-176
 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Verksamhetsplan 2022
 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, protokoll § 60 - 63
 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, protokoll § 64 - 82
 Folkhögskolestyrelsen. Protokoll § 44 - 51
 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsfullmäktige
protokoll § 23 - 31
 Norra sjukvårdsregionförbundet, förbundsdirektionen. Protokoll § 77 114

33.

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Delegationsbesluten är anmälda.
Beslutsunderlag
 Arbetsplatsutrustning. Ordförandebeslut om avbrytande av
upphandling
 Regionstyrelsens arbetsutskott. Protokoll § 264 - 291
 Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation.
Förteckning
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Kallelse

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-14

 Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av verksamhetschef
basenhet Inköp. Förteckning
 Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör,
digitaliserings- och teknikdirektör, HR-direktör. Förteckning
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