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Regionstyrelsen

Plats och tid

Styrelserummet, Regionens hus kl. 09:30-15:00

Protokollet omfattar

§§101-121

Beslutande ledamöter

Peter Olofsson (S) (ordförande)
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)
Lilian W Nilsson (V)
Åsa Ågren Wikström (M)
Richard Carstedt (S) ersätter Stig-Lennart Karlsson (S)
Urban Larsson (C) ersätter Håkan Andersson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Susanne Dufvenberg (S)
Magnus Eriksson (S)
Harriet Hedlund (S)
Linda Berglund (S)
Charlotta Enquist Jansson (M)
Anton Bergström Nord (M)
Thommy Bäckström (L)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Kjell Bäckman (V)

Övriga närvarande

Tommy Svensson (regiondirektör)
Maria Sterner (sekreterare)
Jan Alfredsson (kommunikationsstrateg) §§101-103, §§105-121
Peter Rönnholm (ekonomidirektör) §104
Mikael Persson (verksamhetschef) §104
Gabrielle Eriksson (strateg) §104
Ewa Hemmingsson (verksamhetsutvecklare) §104
Anna Johansson (S) (pol.sek) §104
Lina Vänglund (S) (pol.sek.) §104
Anna-Maria Lindgren (V) (pol.sek) §104

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Katrin Larsson (SD) (pol.sek) §104
Desiree Coulton (C) (pol.sek.) §104
Sofie Dahlqvist (MP) (pol.sek.) §104

Justeringens plats och tid

Genom digital justering , 2022-05-20

Sekreterare

Maria Sterner

Ordförande

Peter Olofsson (S)
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Nicklas Sandström (M)
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§ 101
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§ 114
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§ 117
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§ 121

Justering
Fastställande av föredragningslista
Anmälan av initiativärenden
Informationer
Region Västerbottens finansrapport per mars 2022
Svar på remiss SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av
vissa samhällsnyttiga funktioner
Svar på initiativärende - Vaccinationskrav för viss personal inom hälso- och
sjukvården
Utredning om Geriatrisk vårdcentral är ett alternativ inom Hälsoval primärvård
Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården
Beslut om sommarstängningar och utbudsbegränsningar inom primärvården, juni –
augusti 2022
Fördelning av statsbidrag till privata vårdgivare för ersättning för faktiska
momskostnader
Svar på revisionens granskningsrapport nr 7-2021 Hanteringen av tjänstebilar
Nedsättning av arvode enligt lagen om ersättning för fysioterapi
Utökad lokalvård för minskad problematik med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
Måltidsstrategi för Region Västerbotten
Överenskommelse och verksamhetsbidrag RF/SISU Västerbotten
Tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022 för utökat anslag till Norrtåg
Svar på motion nr 25-2021 Persontrafik Jörn-Bastuträsk-Skellefteå-BergsbynSkelleftehamn
Valärenden 2022
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av protokoll och handlingar
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Justering

Beslut
Nicklas Sandström (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet den
23 maj genom digital signering.
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Fastställande av föredragningslista
RS 16-2022

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Föredragningslistan fastställs enligt förslag.
Beslut
Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.
Peter Olofsson (S) informerar styrelsens ledamöter att ärendet Överenskommelse om
regional samverkan, som arbetsutskottet behandlade den 3 maj, har lyfts ur
dagordningen då ärendet ska tas upp först vid regionfullmäktiges sammanträde i
november.
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Anmälan av initiativärenden

Sammanfattning
Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller i styrelsen har rätt att väcka
ärenden, så kallad initiativrätt. Regionstyrelsen har antagit en rutin för anmälan av
initiativärenden.
Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara
skriftligt. Oavsett när initiativet lämnas in måste en tjänstgörande ledamot lyfta ärendet
på sammanträdet under detta ärende.
Regionstyrelsen har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering.
Initiativärenden som överlämnas till förvaltningen för beredning ska behandlas av
regionstyrelsens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmälts.
Inga initiativärenden anmäls till dagens sammanträde.
Beslut
Ärendet föranleder inget beslut då inga initiativärenden anmäls.
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Informationer
RS 18-2022

Sammanfattning
Regiondirektörens månadsrapport
Ekonomiskt utfall
Peter Rönnholm, ekonomidirektör, informerar om ekonomiskt resultat per mars. Den
sammanlagda budgetavvikelsen inklusive finansnettot är negativt med -218 miljoner
kronor ackumulerat i mars där verksamhetens nettokostnader bidrar med överskott på
109 miljoner kronor, skatter och generella statsbidrag med överskott på 49 miljoner
kronor och finansnetto bidrar med ett budgetunderskott på -376 miljoner kronor för
perioden.
Inom hälso- och sjukvården syns en fortsatt påverkan i verksamheten av pandemin.
Sjukfrånvaron har under perioden ökat något och är per februari på 6,1 procent att
jämföra med 6,0 procent samma period föregående år. Korttidsfrånvaron har ökat från
2,9 procent i januari till 3,1 procent i februari.
Regionens omställningsplan innefattar åtgärder på totalt 164 miljoner för 2022. Efter
tre månader är bedömningen att en effekt på 32 miljoner kronor att uppnåtts, vilket är
78 procent av ackumulerad plan.
Bedömningen är en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 19 miljoner kronor. I den
bedömningen ingår att den Regionala Utvecklingsförvaltningen prognosticerat ett
underskott på -23 miljoner kronor vilket beror på ökade kostnader för Norrtåg.
Tommy Svensson, regiondirektör informerar styrelsen om följande
Tillgänglighet; Hälso- och sjukvårdens vårdgaranti, Primärvården och
digitalisering/service
En förbättring av telefontillgängligheten noteras för perioden och aven något bättre
resultat vad gäller första besök och åtgärd. Korttidsfrånvaron har börjat minskat vilket
påverkar både produktionen och tillgängligheten positivt. Inom slutenvården ökar
tillgängligheten något, kirurgen har längre kötider än önskvärt, under 50 procent får
vård inom garantitiden.
Primärvården har en positiv trend men trots ökade volymer ligger primärvården på
normala nivåer. De ”normala” besöken i primärvården är fortsatt låga jämfört med
tidigare år. En samlad kontaktväg in till vården för barn och unga mellan 6 och 17 år
visar på en tydlig trend att tillgängligheten har ökat sedan starten april 2021 avseende
bedömning inom 3 dagar och målnivån överträffas även i mars.
När det gäller förbättrad tillgänglighet för digitalisering och serviceflöden så pågår
arbete att utveckla och säkerställa ändamålsenliga mätmetoder för området.
Tillgängligheten inom service går åt rätt håll men når inte uppsatt mål.
Invånarnöjdhet; kollektivtrafik NKI
Nöjdkund index ökar (NKI), ligger för perioden på 59 procent i Västerbotten jämfört
med 52 procent på riksnivå. Utvecklingen är positiv.
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Medarbetarnöjdhet; Sjukfrånvaron, tillbud och arbetsskador,
kompetensförsörjningsstrategi
Sjukfrånvaron ligger på 6,09 procent vilket är en ökning jmf med samma period förra
året. En ökning har skett av de kortare sjukskrivningarna jämfört med tidigare
månader vilket främst är en fortsatt effekt av pandemin och de rekommendationer som
gäller. Frisktal, andel som varit sjuka max 5 dagar ligger på 56 procent.
Andelen tillbud har under 2022 ökat vilket kan vara en effekt av ökad inrapportering av
tillbud. Dialog förs i central skyddskommitté gällande hur tillbud ska följas upp på
regional nivå, analys av statistiken och vilka åtgärder som är effektfulla.
Målsättningen är att kunna presentera ett utkast till ny kompetensförsörjningsstrategi
under juni månad. Innan dess ska resultat av analys återföras till de som varit
involverade i arbetet inför prioritering av åtgärder. I dagsläget pågår analys och dialog
med parterna.
Status CLG verksamhetsplan
Prioriterade aktiviteter av centrala ledningsgruppen fortskrider enligt planering,
progressionen inom området faktabaserad styrning begränsas av
uppföljningsverktygen, vilket föranleder att prioriteringar behöver vidtas inom andra
områden.
Status regionstyrelsens verksamhetsplan
Följsamheten till aktiviteterna i regionstyrelsen verksamhetsplan är god. Utlokalisering
av tjänster i inlandet har börjat ta form på ett bra sätt.
Status utvecklingsportfölj; digitalisering, fastigheter
Byggindex har ökat kraftigt och det kan innebära att vissa projekt överskrider sin
budget, vidare pågår en upphandling kring labbmoduler som inte är slutförd och som
kan bidra till ökade kostnader. Prognoser uppdateras hela tiden eftersom priserna öka
snabbt inom bygg och fastighetssektorn.
I projektet för resursplanering TESSA ser man att förvaltningskostnaderna
accelererar, vilket föranlett översyn inför beslut om införande.
Övrigt
FVIS har aviserat att de kommer prioritera basavtalet för att hålla leveranstid.
Beskedet kan komma att få negativa effekter. Innan sommaren kommer besked om
eventuell ytterligare tidsförskjutning aviseras.
Utökad lokalvård för minskad problematik med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
Mikael Persson, verksamhetschef service, informerar om förslag till åtgärder för att
reducera problem relaterade till BRO. BRO-gruppen har sedan en tid identifierat att
del av de problemen kopplade till byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är uppkomna
utifrån nuvarande riktlinjer och resurser för lokalvård. Arbetsmiljöverket har i sina
rekommendationer belyst tre områden som kan kopplas till Byggnadsrelaterad ohälsa
där bristande städning är ett område. Fastighet och Intern Service har arbetat fram ett
förslag som innebär att lokalvården förstärks och Fastighet är med och delfinansierar
den utökade lokalvården då det över tid ger minskade BRO kostnader och minskad
ohälsa relaterat till BRO. Företagshälsovården ser ungefär 75 sjukskrivningsärende
per år som kan relateras till smutsiga lokaler.
Ärendet återkommer i § 114.
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Måltidsstrategi för Region Västerbotten
Gabrielle Eriksson, strateg, informerar om förslag till ny måltidsstrategi.
Regiondirektören uppdrogs av regionstyrelsen (§ 17/2021) att ta fram förslag på en
länsövergripande strategi för måltidsdistribution, med tyngdpunkt på
patientperspektivet och måltidsmodellen. En arbetsgrupp bestående av representanter
från både hälso- och sjukvården samt regionens stödfunktioner har utarbetat förslag
till en måltidsstrategi. Flera olika nyttoeffekter har beaktats som strategin ska svara
mot.
Ärendet återkommer i § 115.
Nationell taxa för ersättning till läkare och sjukgymnaster
Ewa Hemmingsson, verksamhetsutvecklare, informerar om gällande regelverk för
ersättning inom den nationella taxan som är ett separat ersättningssystem för läkare
och sjukgymnaster som är verksamma inom ramen om läkarvårdsersättning (LOL)
och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Ersättningen styrs av förordningen om
läkarvårdsersättning respektive förordning om ersättning för fysioterapi. Ersättning
utgår per besök och är knuten till den legitimerade yrkesutövaren, inte till företaget.
Ersättningssystemet är mycket komplext och i BRÅ:S rapport för välfärdsbrott mot
regioner och kommuner lyfts nationella taxan som ett identifierat riskområde. För att
vara berättigad ersättning krävs etableringsrätt och att behandling ges till följd av
sjukdom eller skada samt att arvodesnivån kan styrkas av den journal som förts vid
patientbesöket. Regionen har ett begränsat huvudmannaansvar över de privata
vårdgivare som är verksamma enligt LOV/LOF och har ingen tillsynsroll. Regionen
administrerar och följer upp utbetalningar i ett statligt styrt system. Region
Västerbotten arbetar utifrån en riskbaserad uppföljning.
Ärendet återkommer i § 113.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Manadsrapport Region Vasterbotten mars 2022 (003)
 Regiondirektören informerar RS 17 maj
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Region Västerbottens finansrapport per mars 2022
RS 336-2022

Sammanfattning
Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för
perioden 2005-08-31 – 2022-03-31.
Sammanställningen visar att den totala portföljen utvecklades 0,2% vilket är -1,3%
mot index som utvecklades 1,5% under månaden.
Likvida medel uppgick till 1 874 miljoner kronor till 0% ränta, exklusive en kredit på
100 miljoner kronor.
Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på
0,34%.
På grund av byte av förvaltare har en rapport för perioden inte upprättats, rapport för
april delges regionstyrelsen vid kommande sammanträde
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Informationen godkänns.
Beslut
Informationen godkänns.
Beslutsunderlag
 §96 Region Västerbottens finansrapport per mars 2022
 Tjänsteskrivelse - Sammanställning Finansrapport mars
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Svar på remiss SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot
journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner
RS 366-2022

Sammanfattning
Region Västerbotten har getts möjlighet att svara på Justitiedepartementets
betänkande "En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa
samhällsnyttiga funktioner" (SOU 2022:2).
Utredningens huvuduppgift har bland annat varit att ta ställning till vilka
samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur
ett sådant skydd bör utformas. I betänkandet har ett antal åtgärder föreslagits som
sammanfattningsvis handlar om att skärpa straffskalor, grunder och stärka
brottsbalken.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten
tillstyrker remissen i sin helhet och delar de bedömningar som görs i utredningen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Regionstyrelsen godkänner svaret och överlämnar det till Justitiedepartementet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Regionstyrelsen godkänner svaret och överlämnar det till Justitiedepartementet.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
 §97 Svar på remiss SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och
utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner
 SOU 2022-2 En skarpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa
samhällsnyttiga funktioner
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Svar på initiativärende - Vaccinationskrav för viss personal inom
hälso- och sjukvården
RS 45-2022

Sammanfattning
Maria Lundqvist Brömster (L) anmälde den 8 februari 2022, § 3, ett initiativärendet och
föreslog att regionen ska införa vaccinationskrav för viss personal inom hälso- och
sjukvården.
Förvaltningen har upprättat förslag till svar som beskriver arbetsgivarens möjligheter
att ställa krav om att anställda ska vaccinera. Krav på vaccination mot covid-19 samt
andra samhällsfarliga sjukdomar kan idag redan ställas i verksamheter utifrån
särskilda skäl. Att vidga detta till en generell tillämpning för alla verksamheter är dock
inte möjligt idag utifrån lagliga skäl.
Förvaltningens svar är i enlighet med Sveriges kommuner och regioners
ställningstagande.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Initiativet avslås med hänvisning till förvaltningens svar.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Maria Lundqvist-Brömster (L) yrkar med stöd av Ewa-May Karlsson (C), Urban
Larsson (C), Hans -Inge Smetana (KD), Åsa Ågren Wikström (M) och Nicklas
Sandström (M) att styrelsen beslutar bifalla förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut
Initiativet avslås med hänvisning till förvaltningens svar.
Reservation
Maria Lundkvist-Brömster (L), Ewa-May Karlsson (C), Hans -Inge Smetana (KD), Åsa
Ågren Wikström (M) och Nicklas Sandström (M) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Beslutsunderlag
 §98 Svar på initiativärende - Vaccinationskrav för viss personal inom hälsooch sjukvården
 Initiativärende från Thommy Bäckström (L). Vaccinationskrav för viss personal
inom hälso- och sjukvården
 Svar initiativärende vaccinationskrav för viss personal inom hälso-och sjukvård
 Yrkande initiativärende vaccinationskrav covid 19
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Utredning om Geriatrisk vårdcentral är ett alternativ inom
Hälsoval primärvård
RS 577-2022

Sammanfattning
I november 2019 anmälde centerpartiet en motion i regionfullmäktige med förslaget att
utreda om Geriatrisk Vårdcentral (GVC) kan vara ett alternativ för regionens
primärvård och läggas in i Hälsovalet (RS 1456-2019). Regionfullmäktige beslutade
vid sammanträdet den 27-28 april 2021, § 89, att bifalla motion och därmed beslutat
att en utredning om Geriatrisk Vårdcentral (GVC) ska genomföras.
Regionförvaltningen genom Beställarenheten har ´tagit fram underlaget för denna
utredning. Av utredningen framgår att GVC är en arbetsmetod för primärvårdens
arbete med äldre. Syftet är att skapa en tydlig ansvarsfördelning och ökad
patientdelaktighet och ge förutsättningar för en tydligare integrering av läkarens
ansvar i teamsamverkan. Målet med GVC är att ge äldre och multisjuka ett bättre
omhändertagande och ett klart uttalat och gemensamt mål för kommun och region.
I Hälsoval primärvård beställs generellt sett inte specifika arbetsmetoder.
Arbetsmetoden GVC är inte formaliserad och tillgänglig i något vårdsystem eller
etablerat kunskapsstöd, arbetsmetoden GVC är inte utvärderad.
Förvaltningen föreslår att frågan överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för
bedömning om och hur ”Arbetsmetod GVC” kan formeras och utvärderas för att utgöra
regionens beslutade vårdprogram för primärvårdens äldrevård.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Utredningen om Geriatrisk vårdcentral godkänns.
Utredningen överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden att inom sin organisation
bedöma om och hur ”Arbetsmetod GVC” kan formeras och utvärderas för att utgöra
regionens beslutade vårdprogram för primärvårdens äldrevård. Hälso- och
sjukvårdsnämndens ställningstagande i frågan ska delges regionfullmäktige.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ewa-May Karlsson (C) yrkar att regionstyrelsen ändrar andra stycket till
"Regionstyrelsen ser positivt på ”arbetsmetod GVC” och överlämnar till Hälso- och
sjukvårdsnämnden att ta fram om och hur metoden kan formeras och implementeras i
regionens egen primärvård och hur det skall utvärderas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
Ewa-May Karlsson (C) förslag till beslut.
Beslut
Utredningen om Geriatrisk vårdcentral godkänns.
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Regionstyrelsen ser positivt på ”arbetsmetod GVC” och överlämnar till Hälso- och
sjukvårdsnämnden att ta fram om och hur metoden kan formeras och implementeras i
regionens egen primärvård och hur det skall utvärderas.
Beslutsunderlag
 §102 Utredning om Geriatrisk vårdcentral är ett alternativ inom Hälsoval
primärvård
 Tjänsteskrivelse Utredning om Geriatrisk vårdcentral är ett alternativ inom
Hälsoval primärvård
 Utredning om GVC inom Hälsoval primärvård i Region Västerbotten
 Yrkande angående utredning GVC
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Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården
RS 680-2022

Sammanfattning
I regionens uppdragsbeskrivning till allmäntandvården framgår det att ett ”slutansvar”
omfattar regionen, vilket innebär att identifiera och erbjuda tandvård till samtliga barn
(3 - 23 år) som bor eller stadigvarande vistas i Västerbotten och som inte finns
antecknade som patienter vare sig hos privat vårdgivare eller hos folktandvården.
Uppdraget innebär att när patienten inte kommer till tandvården så måste
folktandvården söka, identifiera, följa upp och bevaka eventuellt inflyttade eller
utflyttade ej antecknade barn, för att fullfölja regionens uppdrag. Det tar tid och
resurser från folktandvården att genomföra uppdraget och medför även att första
besöket för de ej antecknade barnen uteblir och starten försenas eller i värsta fall inte
genomförs alls.
Regionen har en ersättningsmodell för tandvården som gäller till dess att en ny
beslutas. Den aktuella ersättningsmodellen tar år 2022 inte hänsyn till uppdraget med
ej antecknade barn. Därav ersätts inte folktandvården för sina insatser kring barn som
inte antecknats hos någon utförare, vilket innebär att folktandvården inte får ersättning
för att identifiera och följa upp dessa barn. Ersättningen år 2022 är enligt modellen 1
243 kronor per barn och exklusive behandling. Under året prognostiseras att antalet ej
antecknade barn utgörs av 6,4% eller 4 254 st. Det innebär att prognos för året är ett
belopp om ca 5,3 miljoner kronor som folktandvården går miste om i ersättning.
Ovanstående har lyfts upp efter dialog med folktandvården. I ersättningsmodellen inför
år 2023 kommer därför ersättning för ej antecknade barn att finnas med.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Regionstyrelsen genom Beställarenheten tandvårdsverksamhet, ersätter
folktandvården inom Hälso- och sjukvårdsnämnden år 2022 enligt nuvarande
ersättningsnivå 1 243 kronor per barn och utebliven behandling och insatser avseende
faktiskt antal ej antecknade barn (3 – 23 år) år 2022.
Beslut
Regionstyrelsen genom Beställarenheten tandvårdsverksamhet, ersätter
folktandvården inom Hälso- och sjukvårdsnämnden år 2022 enligt nuvarande
ersättningsnivå 1 243 kronor per barn och utebliven behandling och insatser avseende
faktiskt antal ej antecknade barn (3 – 23 år) år 2022.
Beslutsunderlag
 §101 Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården
 Tjänsteskrivelse ersättning för ej antecknade barn och ungdomar inom
tandvården

Utdragsbestyrkande

16 (33)

Protokoll

Regionstyrelsen

§ 110

Sammanträdesdatum
2022-05-17

Beslut om sommarstängningar och utbudsbegränsningar inom
primärvården, juni – augusti 2022
RS 667-2022

Sammanfattning
I beställningen av Hälsoval 2022 anges att Hälsocentraler kan i undantagsfall få
möjlighet, efter godkännande av Regionstyrelsen, att helt stänga hälsocentralen i max
4 veckor under perioden juni-augusti. Möjlighet till utbudsbegränsning är också
reglerat.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har till regionstyrelsen hemställt om stängningar och
utbudsbegränsningar under sommaren 2022 inom primärvården. Hemställan har även
inkommit från en privat vårdgivare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt utbudsbegränsningar för den regiondrivna
primärvården under sommaren 2022 och förordar att regionstyrelsen beslutar om
dessa enligt förslag. Den huvudsakliga orsaken till att begränsa verksamheten är
personalbrist under semesterperioden. Utbudsbegränsningar som föreslås för
sommaren framgår av bilaga.
Arbetsutskottets beredning av ärendet
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnade Beställarenheten sakupplysning om att
hälso- och sjukvårdsförvaltningen aviserat om fler hälsocentraler kan komma att
ansöka om utbudsbegränsning. Mot bakgrund av den informationen beslutade
arbetsutskottet att ärendet ska kompletteras med information om vilka hälsocentraler
som ansöker om utbudsbegränsning sommaren 2022.
Förslag till beslut
Förslag till beslut vid sammanträdet
Peter Olofsson (S) yrkar att regionstyrelsen beslutar enligt följande "Regionstyrelsen
konstaterar att gällande regelverk för hantering av utbudsbegränsningar inom
primärvården inte fungerat som det var tänkt.
Regiondirektören uppdras att föreslå ny hantering inför kommande år. Förslag till ny
hantering ska ingå i förslag till beställning av hälsoval 2023.
Regionstyrelsen konstaterar att hälso- och sjukvårdsnämnden samt privat vårdgivare
aviserat om utbudsbegränsningar under sommaren. Vårdgivarna förutsätts att inom
ramen för beställningen tillgodose medborgarnas behov av primärvård under de
perioder som omfattas av utbudsbegränsningar."
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Urban
Larsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) yrkar på
följande förslag till beslut
Att regionstyrelsen konstaterar att hälso- och sjukvårdsnämnden samt privat
vårdgivare aviserat om utbudsbegränsningar under sommaren. Vårdgivarna förutsätts
att inom ramen för beställningen tillgodose medborgarnas behov av primärvård under
de perioder som omfattas av utbudsbegränsningar.
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Att godkänna de utbudsbegränsningar inom primärvården som hälso- och
sjukvårdsnämnden har tillstyrkt.
Att tillstyrka begränsad öppethållande på fredagar vid Medicinskonsulten under vecka
26–34
Att regiondirektören uppdras att föreslå ny hantering inför kommande år som fortsatt
inkluderar en politisk medverkan. Förslag till ny hantering ska ingå i förslag till
beställning av hälsoval 2023.
Att ta fram en plan för hur regionens primärvård kan nå målsättningen med en
distriktsläkare per 1500 listade patienter.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
Peter Olofssons (S) förslag.
Beslut
Regionstyrelsen konstaterar att gällande regelverk för hantering av
utbudsbegränsningar inom primärvården inte fungerat som det var tänkt.
Regiondirektören uppdras att föreslå ny hantering inför kommande år. Förslag till ny
hantering ska ingå i förslag till beställning av hälsoval 2023.
Regionstyrelsen konstaterar att hälso- och sjukvårdsnämnden samt privat vårdgivare
aviserat om utbudsbegränsningar under sommaren. Vårdgivarna förutsätts att inom
ramen för beställningen tillgodose medborgarnas behov av primärvård under de
perioder som omfattas av utbudsbegränsningar.
Reservation
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) Ewa-May Karlsson (C), Urban
Larsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) reserverar
sig till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
 §103 Beslut om sommarstängningar och utbudsbegränsningar inom
primärvården, juni – augusti 2022
 Bilaga 1. Översikt av utbudsbegränsningar och stängningar sommaren 2022
 Tjänsteskrivelse - Beslut om sommarstängningar och utbudsbegränsningar
inom primärvården, juni – augusti 2022
 Sommarplanering Primärvården 2022, protokollsutdrag från Hälso- och
sjukvårdsnämnden § 82
 Översikt stängning och utbudsbegränsning regionens hälsocentraler och
sjukstugor sommaren 2022
 Tjänsteskrivelse, Sommarplanering Primärvården 2022
 Yrkande S
 Yrkande ang sommarstängda hälsocentraler ver 220517 M,KD,L,C
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Fördelning av statsbidrag till privata vårdgivare för ersättning för
faktiska momskostnader
RS 485-2022

Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett
bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för
mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna
vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Regioner har särskild rätt
till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata
utförare.
Det nya rättsläget kan ha medfört oförutsedda kostnader för de privata utförarna och
regeringen har beslutat om ett statsbidrag som syftar till att kompensera för ökade
kostnader för bemanning.
Regeringen har beslutat att regionerna får rekvirera ett statsbidrag i syfte att
omförhandla befintliga avtal med privata utförare. Region Västerbotten är tilldelat
5 520 577 kr för 2022.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har meddelat att de i kontakter med
regeringen säkerställt att en höjning av schablon är en rimlig åtgärd som uppfyller
ändamålsenligheten av statsbidraget och är en godkänd medelsanvändning.
Nyttjandet av hyrpersonal bland de privata hälsocentralerna i Region Västerbotten ser
relativt lika ut och ungefär samma personalkategorier hyrs in. Förslaget är utifrån
detta, samt utifrån SKR:s rekommendationer, är att statsbidraget fördelas till de
privata hälsocentralerna utifrån antal listade patienter på hälsocentralen. För privata
vårdgivare inom LOU föreslås att fördelningen baseras på hur stora utbetalningar
Region Västerbotten gjorde till respektive under 2021. Av bilaga framgår fördelning
per utförare.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
De statliga medel för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökande
bemanningskostnader fördelas till privata hälsocentralerna inom Hälsoval
Västerbotten. Fördelningen baseras på antal listade patienter per hälsocentral samt till
privata utförare av hälso och sjukvård, som Region Västerbotten har avtal med enligt
LOU, utifrån utbetalningar regionen gjorde till dessa under 2021.
Beslut
De statliga medel för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökande
bemanningskostnader fördelas till privata hälsocentralerna inom Hälsoval
Västerbotten. Fördelningen baseras på antal listade patienter per hälsocentral samt till
privata utförare av hälso och sjukvård, som Region Västerbotten har avtal med enligt
LOU, utifrån utbetalningar regionen gjorde till dessa under 2021.
Beslutsunderlag
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 §104 Fördelning av statsbidrag till privata vårdgivare för ersättning för faktiska
momskostnader
 Medel till regionerna för att omförhandla avtal med privata utförare som fått
ökande bemanningskostnader 2022
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Svar på revisionens granskningsrapport nr 7-2021 Hanteringen
av tjänstebilar
RS 220-2022

Sammanfattning
Revisorerna har granskat hanteringen av tjänstebilar och överlämnat rapporten till
regionstyrelsen. I rapporten framkommer att granskningen inte visar på några
väsentliga avvikelser i användningen av tjänstebilarna. I granskningen har det dock
uppmärksammats brister i styrning och kontroll.
Mot bakgrund av resultatet lämnar revisionen följande rekommendationer:




Riktlinjer för tjänstebilar behöver uppdateras och kompletteras
Det saknas strategi för elektrifiera regionens fordon
Det saknas enhetliga rutiner för bokning, nyckelhantering, drivmedelskort med
mera
 Det saknas uppföljningar och kontroller
Förslag till yttrande har upprättats i vilket det beskrivs vilka åtgärder som
regionstyrelsen avser att vidta.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Regionstyrelsen godkänner och överlämnar yttrandet till revisionen.
Beslut
Regionstyrelsen godkänner och överlämnar yttrandet till revisionen.
Beslutsunderlag
 §99 Svar på revisionens granskningsrapport nr 7-2021 Hanteringen av
tjänstebilar
 Yttrande över granskning av hantering av tjänstebilar
 Missiv, Granskning av hanteringen av tjänstebilar
 Fördjupad granskning nr 7-21, Hantering av tjänstebilar
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Nedsättning av arvode enligt lagen om ersättning för fysioterapi
RS 1698-2020

Sammanfattning
Regionstyrelsen har tidigare beslutat att en sjukgymnast, verksam enligt nationella
taxan, ska återbetala arvoden vars berättigande inte kunnat styrkas i patientjournalen.
Beslut fattades även i december 2021 att sätta ned fysioterapiersättning som inte kan
styrkas t.o.m. februari 2022.
Eftersom tiden för det föregående beslutet har löpt ut och de av sjukgymnasten
begärda arvodena fortsatt inte kan styrkas i patientjournalerna behöver nytt beslut om
nedsättning fattas.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Region Västerbotten beslutar att med stöd av 19 § lagen om ersättning för fysioterapi
(1993:1653) sätta ned fysioterapiersättningen som begärts av sjukgymnast, under
perioden november 2021-februari 2022. Beslutet fattas i enlighet med bilaga 1.
Beslut
Region Västerbotten beslutar att med stöd av 19 § lagen om ersättning för fysioterapi
(1993:1653) sätta ned fysioterapiersättningen som begärts av sjukgymnast, under
perioden november 2021-februari 2022. Beslutet fattas i enlighet med bilaga 1.
Beslutsunderlag





§100 Nedsättning av arvode enligt lagen om ersättning för fysioterapi
Bilaga 1 Nedsättning av arvode
Underlag för beslut i fråga om nedsättning av arvode maj
PP RS maj 2022
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Utökad lokalvård för minskad problematik med
byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
RS 692-2022

Sammanfattning
BRO-gruppen har sedan en tid identifierat att del av de problem kopplat till
byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är uppkomna utifrån nuvarande riktlinjer och
resurser för lokalvård. Arbetsmiljöverket har i sina rekommendationer belyst tre
områden som kan kopplas till Byggnadsrelaterad ohälsa där bristande städning är ett
område.
Fastighet och Intern Service har arbetat fram ett förslag som innebär att lokalvården
förstärks och Fastighet är med och delfinansierar den utökade lokalvården då det över
tid ger minskade BRO kostnader och minskad ohälsa relaterat till BRO.
Övrig finansiering föreslås ske via centralt tillskott i form av regionstyrelsens anslag för
oförutsedda händelser. Under den inledande perioden blir dock inte effekterna möjliga
att räkna hem utan viss ekonomisk satsning är nödvändig.
Intern Service resurser utökas för att skapa förutsättningar för utökad lokalvård vid
våra 3 sjukhus. Fastighet delfinansierar satsningen med 50% av kostnaden för 2022
vilken är beräknad till 815 000 kr samt med 1 miljon av de 2,3 miljonerna för 2023. Vid
önskat resultat av detta projekt avser förvaltningen att därefter hantera detta inom
ordinarie verksamhet och kostnader.
Planen är att den utökade lokalvården startar from 1/9 2022.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Utökad lokalvård godkänns i enlighet med förslaget. Regionstyrelsen delfinansierar
satsningen med 407 000 kr för 2022 samt med 1 300 000 för 2023 ur styrelsens
anslag för oförutsedda händelser.
Beslut
Utökad lokalvård godkänns i enlighet med förslaget. Regionstyrelsen delfinansierar
satsningen med 407 000 kr för 2022 samt med 1 300 000 kr för 2023 ur styrelsens
anslag för oförutsedda händelser.
Beslutsunderlag
 §105 Utökad lokalvård för minskad problematik med byggnadsrelaterad ohälsa
(BRO)
 Tjänsteskrivelse avseende BRO och utökad lokalvård
 Bilaga 1 till Tjänsteskrivelse BRO o utökad lokalvård
 Utökad lokalvård för minskad BRO problematik Dragning RSAU
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Måltidsstrategi för Region Västerbotten
RS 647-2022

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade i februari 2021, § 17, om kostdistributionen vid Lycksele
lasarett. I samband med beslutet fick regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på
en länsövergripande strategi för måltidsdistribution, med tyngdpunkt på
patientperspektivet och måltidsmodellen.
En arbetsgrupp bestående av representanter från både hälso- och sjukvården samt
regionens stödfunktioner har utarbetat en måltidsstrategi. Strategin baseras på 10
perspektiv:
- Kundnöjdhet
- Hållbarhet
- Resurseffektivitet
- Attraktiv aktör
- Utveckling
- Hälsa
- Robusthet
- Tillgänglighet
- Ekonomisk metod
- Kvalitet
Strategin harmoniserar med Livsmedelsverkets nya riktlinjer samt syftar bland annat
till att uppnå en effektiv, hållbar och robust Måltidshantering för Region Västerbotten.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Måltidsstrategi för Region Västerbotten antas enligt upprättat förslag.
Regiondirektören får i uppdrag att utifrån strategins perspektiv ta fram förslag på hur
måltidsförsörjningen ska se ut inom Region Västerbotten. Återrapportering sker senast
februari 2023.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Peter Olofsson (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Ewa-May Karlsson (C) yrkar att ett ytterligare perspektiv att stärka svensk
livsmedelsproduktion tillförs till Måltidsstrategin.
Hans-Inge Smetana (KD) yrkar att
- Under perspektivet Klimat, bör det finnas en punkt om klimatsmart mat genom
närproducerade livsmedel.
- Utveckla samarbeten med länets livsmedelsproducenter för att bland annat, höja
och bygga upp den regionala livsmedelsberedskapen.
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- Stärk livsmedelsproduktionen i Västerbotten genom att upphandla mer
närproducerat, bryt ut delar av upphandlingarna.
- Det ska finnas gemensamma nämnare och tydligare koppling till Livsmedelsverkets
riktlinjer i måltidsstrategin, för att enkelt kunna mäta och följa upp resultaten av
strategin.
Petter Nilsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand bifall till
förslaget
med följande ändringar:
Att stryka följande punkt under avsnitt 3.1 Målbild:
“och behöver basera vår måltidshantering ännu mer utifrån måltidsmodellen.”
Att införa följande punkt under avsnitt 4.1 Målbild:
“Vi behöver anpassa vår måltidshantering ännu mer utifrån måltidsmodellen för att
bättre tillse patientperspektivet.”
Att införa följande punkt under avsnitt 4.1 Målbild:
“Måltidskvalité och kundnöjdhet väger tyngre än hållbarhetsperspektivet i
måltidsstrategin.”
Att införa följande punkt under avsnitt 4.1 Målbild:
“Närproducerad mat ska väljas i första hand.”
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
regionstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Ärendet återremitteras.
Beslutsunderlag








§106 Måltidsstrategi för Region Västerbotten
Yrkande från C
Måltidsstrategi för Region Västerbotten
Presentation - Måltidsstrategi för region Västerbotten
Måltidsstrategi tjänsteskrivelse
22.05.17 måltidsstrategin Yrkande KD
RS 2022-05-17 yrkande SD
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Överenskommelse och verksamhetsbidrag RF/SISU Västerbotten
RS 737-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige har beslutat om förändrad organisatorisk hemvist för anslagen till
och dialogen med RF/SISU Västerbotten (RS 366-2020 § 140).
En överenskommelse är nu framtagen mellan Region Västerbotten
(Folkhälsoenheten) och RF/SISU Västerbotten. Överenskommelsen gäller 2022- 2025
och syftar till att, genom ökad samverkan och ökad dialog mellan parterna, bidra till att
Västerbotten är en attraktiv region med goda livsvillkor för alla och bidra till
förutsättningar att leva ett liv i god hälsa.
Överenskommelsen beskriver kortfattat båda organisationernas styrande dokument,
hur den gemensamma uppföljningen skall ske samt hur årliga utbetalningar av
anslaget till RF/SISU skall ombesörjas.
Region Västerbotten lämnar årligen ett anslag som år 2022 uppgår till 4 099 000 kr.
Utbetalning sker två gånger per år enligt överenskommelse med RF-SISU. Anslaget
räknas upp enligt LPI.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Överenskommelsen mellan Region Västerbotten och RF/SISU för perioden 20222025 antas
Ett årligt anslag skall utbetalas i enlighet med överenskommelsen.
Beslut
Överenskommelsen mellan Region Västerbotten och RF/SISU för perioden 20222025 antas
Ett årligt anslag skall utbetalas i enlighet med överenskommelsen.
Beslutsunderlag
 §107 Överenskommelse och verksamhetsbidrag RF/SISU Västerbotten
 Överenskommelse RF/SISU 2022-2025
 Tjänsteskrivelse Överenskommelse mellan Region Västerbotten och RF/SISU
2022-2025
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Tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022 för utökat
anslag till Norrtåg
RS 765-2022

Sammanfattning
När regionplanen för 2022 beslutades i november 2021 fanns fortfarande
osäkerhetsfaktorer kopplade till pandemins effekter för Norrtågstrafiken. Avtalet för
Norrtågs operatör Vy Tåg är en tjänstekoncession vilket innebär att operatören
behåller intäkterna i trafiken, men därmed också de risker som finns vid negativ
påverkan på resandet och intäkterna. I december 2021 inkom Vy Tåg med en
förhandlingsframställan till Norrtåg med utgångspunkt i operatörsavtalet och väsentligt
förändrade förutsättningar för verksamheten med anledning av pandemin.
Förhandlingarna med Vy Tåg resulterade i att Norrtågs styrelse 2022-03-17 beslutade
om en tilläggsbudget för 2022 och ett tilläggsavtal till tjänstekoncessionsavtalet. För
Region Västerbotten innebär detta att anslaget för kollektivtrafiken behöver utökas
med 22,6 mkr för 2022.
Det utökade anslaget skapar förutsättningar för att tågtrafiken inom ramen för Norrtåg
ska kunna fortsätta bedrivas. Pandemins effekter har inneburit att operatören inte har
möjlighet att fortsätta bedriva trafiken liksom tidigare. Genom tilläggsavtalet som
tecknas mellan Norrtåg och Vy Tåg tillförsäkras att trafiken fortsatt kan bedrivas.
Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 13 april 2022, § 75,
föreslagit att regionfullmäktige beslutar om en tilläggsbudget för regionala
utvecklingsnämnden innehållande utökat anslag till kollektivtrafiken om 22,6 miljoner
kronor för 2022.
Regionstyrelsens förvaltning har yttrat sig över nämndens förslag, i yttrandet framgår
att det inte finns utrymme för en tilläggsbudget och föreslår därför att regionfullmäktige
ska avslå nämndens förslag. Regionförvaltningen föreslår även att fullmäktige uppdrar
till Regionala utvecklingsnämnden att ta fram aktiviteter för att minska underskottet år
2022.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta
Regionala utvecklingsnämndens framställan om utökad budget 2022 för
kollektivtrafiken avslås.
Regionala utvecklingsnämnden uppdras att ta fram aktiviteter för att minska
underskottet år 2022.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Peter Olofsson (S) yrkar på följande förslag till beslut "Regionstyrelsen föreslår att
regionfullmäktige beslutar: Norrtåg AB beviljas ett tilläggsanslag på 22,6
miljonerkronor. Tilläggsanslaget belastar regional utvecklingsnämndens budgetram
2022. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att ta fram aktiviteter för att minska
underskottet år 2022."
Beslutsgång
Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i
enlighet med Peter Olofssons (S) yrkande.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Norrtåg AB beviljas ett tilläggsanslag på 22,6 miljonerkronor. Tilläggsanslaget belastar
regional utvecklingsnämndens budgetram 2022. Regionala utvecklingsnämnden får i
uppdrag att ta fram aktiviteter för att minska underskottet år 2022.
Beslutsunderlag
 §109 Tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022 för utökat anslag
till Norrtåg
 Regionförvaltningens yttrande med förslag till beslut- Tilläggsbudget för Norrtåg
AB
 Tilläggsbudget för Norrtåg AB

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion nr 25-2021 Persontrafik Jörn-BastuträskSkellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn
RS 1428-2021

Sammanfattning
Centerpartiet har till regionfullmäktige anmält en motion angående persontrafik via
järnväg längst med sträckan Jörn - Bastuträsk Skellefteå - Bergsbyn - Skelleftehamn. Centerpartiet föreslår att sträckan
trafikeras, förslagsvis genom rälsbusstrafik. Centerpartiet bedömer att förslaget ligger
väl i linje med Agenda 2030, specifikt med möjligheten till en större
arbetsmarknadsregion, hållbara transporter och möjlighet till
bättre kompetensförsörjning.
I motionen föreslår Centerpartiet regionfullmäktige besluta:
• Att ge uppdrag till regionala utvecklingsnämnden att utreda möjligheten med
persontrafik mellan Jörn, Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn och Skelleftehamn.
• Att ge uppdrag till Norrtåg att utreda möjligheten med persontrafik mellan Jörn,
Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn och Skelleftehamn.
Regionala utvecklingsnämnden har upprättat svar av vilket det framgår att sträckan
kräver stora insatser vad gäller infrastruktur för att det ska bli aktuellt med persontrafik
längst med sträckan. Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Reservation
Ewa-May Carlsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
 §110 Svar på motion nr 25-2021 Persontrafik Jörn-Bastuträsk-SkellefteåBergsbyn-Skelleftehamn
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 Regionala utvecklingsnämndens svar på motion nr 25-2021 Persontrafik JörnBastuträsk-Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn
 Motion nr 25-2021 från Carina Sundbom och Håkan Andersson (C) Persontrafik
Jörn-Bastuträsk-Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn
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30 (33)

Protokoll

Regionstyrelsen

§ 119

Sammanträdesdatum
2022-05-17

Valärenden 2022
RS 13-2022

Sammanfattning
Alejandro Caviedes (S) har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som
ersättare i Nätverk för hälsa och demokrati samt ledamot i Migrationsrådet.
Förslag fyllnadsval:
Mahmoud Al-Turk (S) utses som ersättare i Nätverk för hälsa och demokrati samt
ledamot i Migrationsrådet.

Förslag till beslut
Mahmoud Al-Turk (S) utses som ersättare i Nätverk för hälsa och demokrati samt
ledamot i Migrationsrådet, till och med 31 december 2022.
Beslut
Mahmoud Al-Turk (S) utses som ersättare i Nätverk för hälsa och demokrati samt
ledamot i Migrationsrådet, till och med 31 december 2022.

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Regionstyrelsen har delegerat beslutanderätt i vissa ärenden till delegat i enlighet med
delegationsordningen. Dessa beslut ska återanmälas till styrelsen.
Brådskande ordförandebeslut, delegationspunkt 1.1
2022-04-26 Kostnadsfritt mässlingsvaccin till vuxna flyktingar
RS 800:1-2022
2022-05-11Ansökan till kammarkollegiet om ekonomi i balans
RS 818:2-2022
Beslut fattade av regiondirektör
Förteckning 2022-05-17
RS 232:4-2022
Förslag till beslut
Delegationsbesluten är anmälda.
Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.
Beslutsunderlag
 Ordförandebeslut Kostnadsfritt mässlingsvaccin till vuxna flyktingar
 Ordförandebeslut, Ansökan till Kammarkollegiet om ekonomi i balans
 Regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation, Förteckning

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av protokoll och handlingar

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Patientnämnden, Protokoll § 21-36
 Folkhögskolestyrelsen, Protokoll § 10-30
 Revisionsberättelse år 2021 till förvaltare i Samfonden för bidrag till patienter
vårdade vid Norrlands universitetssjukhus
 Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll § 75-88
 Norra sjukvårdsregionförbundet, Beredningsgruppen, Protokoll § 69-87
 Norra sjukvårdsregionförbundet, Beredningsgruppen, Protokoll § 56-69
 Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Protokoll § 1-21

Utdragsbestyrkande
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