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Västerbottens läns västra valkrets
(Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina
och Åsele kommuner)
Anna-Lena Danielsson (S)
Maria Kristoffersson (C)
Urban Lindström (S)
Ulf Vidman (M)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Margaretha Löfgren (V), ersättare för Daniel Johansson (V)
Karin Malmfjord (S)
Stig Pettersson (SD), ersättare för Jimmy Frohm (SD)
Urban Larsson (C)
Krister Jonsson (L), ersättare för Nicke Grahn (L)
Västerbottens läns norra valkrets
(Norsjö och Skellefteå kommuner)
Roger Marklund (S), ordförande
Jens Wennberg (L), 2:e vice ordförande
Rickard Carstedt (S)
Birgitta Burström (L)
Susanne Dufvenberg (S)
Andreas Löwenhöök (M)
Janeth Lundberg (S)
Lilian Nilsson (V)
Carina Sundbom (C)
Lars Forsgren (SD)
Kenneth Andersson (S)
Marie-Louise Bystedt (S), ersättare för Anna Vestermark (S)
Karl-Gustav Lilja (KD)
Elin Segerstedt Söderberg (M)
Magnus Eriksson (S)
Ylva Hedqvist Hedlund (V)
Mattias Åman (S)
Håkan Andersson (C)
Linda Strandberg (SD)
Caroline Cercio Lidström (S)
Viktoria Sundin (M)
Västerbottens läns södra valkrets
(Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och
Vännäs kommuner)
Harriet Hedlund (S)
Peter Olofsson (S)
Nicklas Sandström (M)
Jonas Karlberg (V)

Comfact Signature Referensnummer: 51985SE

1 (39)

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Ewa-May Karlsson (C)
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Tommy Svensson, regiondirektör
Sofia Jonsson, sekreterare
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Sammanträdets öppnande

Ordförande Roger Marklund (S) förklarar sammanträdet öppnat.
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Upprop

Sammanfattning
Upprop förrättas. Närvarande ledamöter framgår av sidorna 1-2 i protokollet.
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Sammanträdesdatum
2022-10-11

Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering

Förslag till beslut under sammanträdet
Hans-Inge Smetana (KD) föreslår Anna-Karin Lundberg (KD) som justerare.
Maria Lundqvist Brömster (L) föreslår Thommy Bäckström (L) som justerare.
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt förslagen och finner att fullmäktige
bifaller detsamma.
Regionfullmäktiges beslut
Anna-Karin Lundberg (KD) och Thommy Bäckström (L) utses att tillsammans med ordföranden
justera protokollet. Justering sker digitalt tisdagen den 25 oktober 2022.
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Sammanträdesdatum
2022-10-11

Fastställande av föredragningslista
RS 58-2022

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Regionfullmäktiges beslut
Upprättad föredragningslista fastställs.
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Sammanträdesdatum
2022-10-11

Anmälan av interpellationer
RS 59-2022

Sammanfattning
Inkomna interpellationer
Interpellation nr 19-2022 från Maria Kristoffersson (C). Hur tänker majoriteten kring
primärpsykiatrin i Södra Lappland?
RS 1372-2022
Interpellation nr 20-2022 från Thommy Bäckström (L). Vaccination mot kikhosta för gravida
kvinnor.
RS 1508-2022
Interpellation nr 21-2022 från Ewa-May Karlsson (C). Vilka åtgärder vidtas för att lösa
situationen i vården?
RS 1578-2022
Interpellation nr 22-2022 från Hans-Inge Smetana (KD). Länets folkhögskolor.
RS 1580-2022
Interpellation nr 23-2022 från Betty-Ann Nilsson (KD). Bemanningen för audionomer.
RS 1586-2022
Beslutsunderlag
• IP nr 19-2022 från Maria Kristoffersson (C)
• IP nr 20-2022 från Thommy Bäckström (L)
• IP nr 21-2022 från Ewa-May Karlsson (C)
• IP nr 22-2022 från Hans-Inge Smetana (KD)
• IP nr 23-2022 från Betty-Ann Nilsson (KD)
Regionfullmäktiges beslut
Interpellationerna nr 19-23 får ställas.
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§ 132

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Anmälan av motioner
RS 60-2022

Sammanfattning
Inkomna motioner
Motion nr 10-2022 från Maria Kristoffersson (C), Håkan Andersson (C), Ewa-May Karlsson (C),
Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom Region Västerbotten
RS 1208-2022
Motion nr 11-2022 från Hans-Inge Smetana (KD), Länets folkhögskolor
RS 1583-2022
Beslutsunderlag
• Motion nr 10-2022 från Maria Kristoffersson (C), Håkan Andersson (C) och Ewa-May
Karlsson (C)
• Motion nr 11-2022 från Hans-Inge Smetana (KD)
Regionfullmäktiges beslut
Motionerna 10-2022 och 11-2022 är anmälda.
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§ 133

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Anmälan av frågor
RS 61-2022

Sammanfattning
Inkomna frågor
Fråga nr 10-2022 från Jens Wennberg (L) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
gällande medarbetarundersökningen
RS 1561-2022
Fråga nr 11-2022 från Ewa-May Karlsson (C). Vem har ansvaret för patienten?
RS 1706-2022
Fråga nr 12-2022 Olle Edblom (C). Organiserad prostatascancertest
RS 1720-2022
Fråga nr 13-2022 från Betty-Ann Nilsson (KD). Upphandling av fertilitetsverksamhet
RS 1719-2022
Beslutsunderlag
• Fråga nr 10-2022 från Jens Wennberg (L). Medarbetarundersökningen
• Fråga nr 11-2022 från Ewa-May Karlsson (C). Vem har ansvaret för patienten?
• Fråga nr 12-2022 från Olle Edblom (C). Organiserad prostatascancertest
• Fråga nr 13-2022 från Betty-Ann Nilsson (KD). Upphandling av fertilitetsverksamhet
Regionfullmäktiges beslut
Frågorna 10--13-2022 får ställas.
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Sammanträdesdatum
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Revisorernas information till regionfullmäktige

Sammanfattning
Vice ordförande i revisionen Bert Öhlund informerar om två uppföljande granskningar som
färdigställts sedan fullmäktigesammanträdet i juni; regionens IT-säkerhet och informationssäkerheten. De båda granskningarna visar att det finns kvar oroande brister som även tidigare
har påpekats, framför allt i den strategiska styrningen samt kontroller av säkerheten.
Revisionen menar att regler och riktlinjer behöver uppdateras, och att det saknas vissa
styrande dokument, tillräckliga system för att utbilda medarbetare i regionen om IT och
informationssäkerhet, en tillräckligt utvecklad organisation för arbetet med informationssäkerhet och en analys av vilka resurser och stöd som behövs för detta.
Även uppföljningen av kontrollen av säkerhetsarbetet är svagt utvecklad. Det förekommer
sporadiska kontroller bland verksamheten men på central nivå saknas strategier och planer för
detta. Det finns inte heller några naturliga rapporteringsvägar till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Under hösten och vintern kommer revisionen att granska förlossningsvården, personal- och
kompetensförsörjning, arbetet med uppskjuten vård, styrning och kontroller FVIS, uppföljande
granskning av hantering av kontokort, personalkostnader och budgetprocessen. Revisionen
har även dragit igång arbetet med att göra en riskanalys för 2023 och alla fullmäktigeledamöter
är välkomna att höra av sig till revisionen vid eventuella frågor.
Regionfullmäktiges beslut
Informationen är delgiven.

Comfact Signature Referensnummer: 51985SE

12 (39)

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

§ 135

Sammanträdesdatum
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Interpellation nr 19-2022 från Maria Kristoffersson (C). Hur tänker
majoriteten kring primärpsykiatrin i Södra Lappland?
RS 1375-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§ 131-2022) har medgett att Maria Kristoffersson (C) får ställa en
interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S)
med lydelsen;
"Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland länets unga. Det är ett prioriterat område att öka
den psykiska hälsan hos befolkningen i länet. Samtidigt vill regionen utveckla en nära vård,
nära medborgarna, i hela länet.
Idag finns det bara en sköterska i Vilhelmina som också ska täcka upp för primärpsykiatrin i en
stor del av inlandet, Vilhelmina, Dorotea och Storuman. En ohållbar arbetssituation och en
ohållbar belastning både för personal och för de medborgare som är i behov av vård hos
primärpsykiatrin.
Min fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är därför:
1. Hur tänker majoriteten i Region Västerbotten hantera detta?
2. Vilka planer och prioriteringar finns för primärpsykatrin i Södra Lappland?
Maria Kristoffersson, Centerpartiet"
Svaret som lämnas skriftligt har följande lydelse;
”Hälso- och sjukvård ska vara jämlik i hela region Västerbotten och i detta inräknas psykiatrin.
Detta innebär inte att vården kommer att se likadan ut på alla ställen och framför allt inte
levereras som den alltid har gjorts.
Flera insatser görs, för att i ett tidigt skede, möta barn och ungdomar som inte mår bra. Under
april 2021 startades Kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Västerbotten. På Kontaktcenter jobbar psykiatrisjuksköterskor och kuratorer med psykiatrisk kunskap. De gör en
strukturerad intervju med sökande för att kunna bedöma vilken hjälp personen behöver och
vilken vårdnivå som är aktuell. Den sökande får också en inbokad tid hos den aktuella
instansen. Verksamheten uppskattas då barn och ungdomar som mår dåligt får snabb kontakt
med vården och hamnar hos rätt instans för vidare stöd och behandling. Kontaktcentret
erbjuder även digitala föräldrautbildningar för vanligt förekommande svårigheter.
Hälsocentraler och sjukstugor i södra Lappland kan erbjuda familjer dessa digitala
föräldragrupper.
HLT (Hälsa, lärande och trygghet) är en samverkan mellan förskola/skola, socialtjänst och
hälso- och sjukvårdens första linje för barn och unga med psykisk ohälsa. I samtliga kommuner
i södra Lappland finns HLT implementerat. Processtöd för att stötta denna samverkan finns i
södra Lappland.
Primärvårdens första linje har en utbildningssatsning som pågår sedan hösten 2021, där
medarbetare som arbetar med psykisk ohälsa fått möjlighet att vidareutbilda sig i
grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Satsningen görs för att höja
kompetensen i första linjen och förbättra den vård och behandling som vuxna och barn får
inom första linjen.
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Närsjukvårdsområde södra Lappland jobbar aktivt för att säkra god tillgänglighet, hög
patientsäkerhet, och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Det jobbas ständigt för att säkra
dessa tre fokusområden där både primärvård och psykiatri är delaktiga i processen.
Vuxenpsykiatrin jobbar med utvecklande av teambaserade arbetssätt, med team som jobbar
både mer tvärfunktionellt och övergripande inom närsjukvårdsområdet. Tillgänglighet och
kontinuitet säkras och sårbarheten minskas, då teamet kan täcka upp där behoven finns.
Behoven varierar mellan olika områden och över tid, vilket är extra kännbart för mindre
verksamheter/enheter.
Digitala vårdmöten, som har visat sig vara väl fungerande, bidrar till ett ökat samarbete mellan
psykiatri och primärvård. Arbetssättet kommer att fortsätta att utvecklas. Detta gäller samtliga
vårdverksamheter/diagnosgrupper, inte bara psykiatrin. I södra Lappland finns också bra,
upparbetad, lokal samverkan mellan regionen och kommunerna, i projektform eller som en del
av ordinarie uppdrag.
Utformning av självinläggningsplatser på sjukstuga planeras att starta upp i pilotformat. Arbetet
blev i och med pandemin tvungen att pausas. Det ses som en viktig del i nära vård, samt för att
minska sjukresor till Skellefteå.
För att regionen ska kunna möta upp vårdbehov i glesbygd med rätt kompetens i rätt tid,
behöver insatserna paketeras på annat sätt än tidigare. Här är psykiatrin ett mycket bra
exempel där teamarbete och digitala vårdmöten både säkrat och höjt kvalitén."
Sedan, Maria Kristoffersson (C), tre anföranden, Anna-Lena Danielsson (S) två anföranden,
Maria Lundqvist Brömster (L) två anföranden, Emma Lindqvist (MP) och Margaretha Löfgren
(V), yttrat sig, förklaras debatten avslutad.
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Interpellation nr 20-2022 från Thommy Bäckström (L). Vaccination mot
kikhosta för gravida kvinnor
RS 1508-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§ 131-2022) har medgett att Thommy Bäckström (L) får ställa en
interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) med
lydelsen;
"Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att gravida, fr o m graviditetsvecka 16, bör
vaccinera sig mot kikhosta. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen
från kikhosta.
Som bekant ingår vaccination mot kikhosta i barnvaccinationsprogrammet med det första
vaccinationstillfället vid 3 månaders ålder. Det innebär emellertid att barnen är oskyddade mot
kikhosta under de första tre månaderna efter födseln. Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister har 12 barn avlidit på grund av kikhosta sedan 1996; de flesta var ovaccinerade helt
eller delvis.
Vaccination av den gravida kvinnan betyder att antikroppar mot kikhosta förs över till fostret
vilket gör att det nyfödda barnet är skyddat mot kikhosta redan från födseln.
Fråga:
• Hur ser planerna ut för Region Västerbotten avseende implementering av ett
vaccineringsprogram för gravida kvinnor mot kikhosta?
Umeå 2022-09-03
Thommy Bäckström (L)"
Svaret som lämnas skriftligt har följande lydelse;
"Mot bakgrund av den rekommendation som Folkhälsomyndigheten framställt gällande
vaccination mot kikhosta till gravida så har Smittskyddsenheten och Kompetenscentrum för
mödra- och barnhälsovård inom Region Västerbotten föreslagit införande av gratis
kikhostevaccin i Västerbotten till gravida från v.16 i graviditeten. Kostnaden för regionen
beräknas uppgå till 580 000 SEK/år plus tillkommande stickavgift. Regionfullmäktige förväntas
fatta beslut i ärendet i november. Ärendet är under beredning via Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen.”
Sedan, Thommy Bäckström (L), två anföranden och Anna-Lena Danielsson (S) yttrat sig,
förklaras debatten avslutad.
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Interpellation nr 21-2022 från Ewa-May Karlsson (C). Vilka åtgärder vidtas för
att lösa situationen i vården?
RS 1578-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§ 131-2022) har medgett att Ewa-May Karlsson (C) får ställa en
interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) med
lydelsen;
"Sommaren har passerat och problemen inom vården är långt ifrån lösta. NUS har fortsatt
allvarlig brist på vårdplatser, vilket lett till fler satellitpatienter som ökar risken för vårdskador.
Anledningen ligger i personalbrist och det har beordrats in personal för att försöka täcka upp en
del av bristen men till och från har man varit nere på halv kapacitet. Som ett resultat av detta
växer operationsköerna och det är endast livshotande tillstånd och allvarlig cancer som kan
prioriteras. Uppföljningar och behandlingar har fördröjts. Arbetsmiljön blir allt sämre.
Köerna inom tandvården är också fortsatt långa, 100 000 personer i Norr- och Västerbotten
väntar på en tid för undersökning hos folktandvården.
Förlossningen på Lycksele BB har hållit stängt under en period i sommar på grund av
personalbrist. Vissa hälsocentraler har fått hålla stängt. Även akutplatser har hållits stängda i
Södra Lappland, bland annat i Vilhelmina.
Mina frågor till Anna-Lena Danielsson, ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden, är därför:
1. Vilka konkreta åtgärder vidtas för att förbättra den kritiska situationen i vården?
2. När kommer patienter med ej livshotande tillstånd/cancer att kunna prioriteras för
åtgärd?
3. Hur bedömer ni personalsituationen i Region Västerbotten?
Ewa-May Karlsson, Centerpartiet"
Svaret som lämnas skriftligt har följande lydelse;
"Det är den största frågan vi har i vår region. Vi ser köerna och att de ökar, vår högsta prioritet
är att kunna lösa situationen. Därför görs många åtgärder redan och flera åtgärder är under
framtagande. Det är av största vikt att vi kan återgå till den situation som vi hade innan
pandemin där vi minskade våra köer.
Personalen har under en lång tid haft en mycket ansträngd situation, där har det varit viktigt att
de har kunnat få semester och ledigt under sommaren.
Svårigheterna med personalförsörjning delar vi med många andra regioner, vilket gör att det är
svårt att rekrytera inom vissa personalgrupper. Vi ser också en ökad konkurrens från andra
områden i samhället. Dessutom är vi i en post-pandemi som påverkar vårdsituationen. Det
finns ett uppdämt vårdbehov där många patienter som inte sökt vård under pandemin nu
behöver vård, liksom ett vårdbehov som kräver vårdplatser.
Det som ses gällande personalförsörjning är bara början på en ännu större utmaning. Ser vi på
demografin så kräver den att vi hittar nya lösningar. När länet växer och fler lever längre så
kommer vi behöva mer personal.
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Detta är en stor fråga som kräver mer än en lösning. Vi hoppas därför att vi kan arbeta brett
och konstruktivt i politiken den kommande mandatperioden för att kunna lösa situationen, för
personalens och patienternas bästa."
Sedan, Ewa-May Karlsson (C) fyra anföranden, Anna-Lena Danielsson (S) två anföranden,
Kjell Bäckman (V), Hans Brettschneider (MP), Birgitta Burström (L), Olle Edblom (C), Betty-Ann
Nilsson (KD), Maria Lundqvist Brömster (L), Jonas Karlberg (V) och Petter Nilsson (SD), yttrat
sig, förklaras debatten avslutad.
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Interpellation nr 22-2022 från Hans-Inge Smetana (KD). Länets folkhögskolor
RS 1580-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§ 131-2022) har medgett att Hans-Inge Smetana (KD) får ställa en
interpellation till kulturutskottets ordförande Nina Björby(S) med lydelsen;
"Civilsamhället är en viktig aktör i samhällsbygget, det framgår tydligt i den regionala
utvecklingsstrategin och under Socialdemokraternas valrörelse. Är det bara fina ord för
Socialdemokraterna eller är det något man vill jobba efter? I så fall är det upp till bevis!
Utan civilsamhället skulle vi inte klara samhällsbygget och civilsamhället är inte minst viktigt
inom kulturen och folkbildningens område. För mig som Kristdemokrat är folkbildningen en av
de viktigaste aktörerna i samhällsbygget.
I osäkra tider som dessa söker sig många till utbildningar. Civilsamhället och dess Folkhögskolor gör en oerhört viktig samhällsinsats, både för individens och länets utveckling. Det finns
ingen anledning att regionen fortsatt ska diskriminera Västerbottens fem rörelsedrivna
folkhögskolor. De är istället värda uppmuntran i samhällsbygget samt berättigad till relevant
ersättning.
Folkhögskolornas så kallade mobilitetsersättning, den summa regionen betalar Folkhögskolor
utanför Västerbotten ifall en västerbottning studerar på annat håll i landet, ligger på 400 kr per
deltagarvecka. Detta motsvarar rekommendationen från SKR. Men för en västerbottning som
studerar på en rörelsedriven skola i länet betalar regionen bara hälften, just över 200 kronor.
Inte sedan 1998 har bidraget från regionen räknats upp. Trots sämre ekonomiska
förutsättningar, och utan extra ersättningar för lokaler, klarar de rörelsedrivna aktörerna att
bedriva folkhögskoleverksamhet med hög kvalitet.
Utifrån ovanstående, ställer jag följande frågor till kulturutskottets ordförande
Nina Björby (S):
• Vill du fortsatt diskriminera länets rörelsedrivna folkhögskolor?
• Anser du att civilsamhällets folkhögskolor gör en viktig insats för såväl
västerbottningarna som för regionens utveckling?
• Medger du att regionen missgynnar de rörelsedrivna folkhögskolorna (RIO),
genom att ge dem betydligt lägre ekonomiska ersättningar från regionen?
• Om du anser att de RIO-ägda skolorna är viktiga, varför har du under så
många år medgett ekonomisk diskriminering?
• Är du beredd att behandla de rörelsedrivna folkhögskolorna på ett likvärdigt
sätt som regionens egna skolor, eller andra läns skolor som erhåller
mobilitetsersättning från regionen, och förändra ersättningsnivåerna till den av
SKR rekommenderade nivån?
• Ända sedan 1998 har skolorna ekonomiskt diskriminerats, när avser
majoriteten sluta med denna diskriminering?
Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD)"
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Kulturutskottets ordförande Nina Björby (S) har överlämnat interpellationen för besvarande till
regionala utvecklingsnämndens ordförande Rickard Carstedt (S). Svaret som lämnas skriftligt
har följande lydelse;
"I regionala utvecklingsnämndens planeringsförutsättningar inför budgetarbetet 2023
konstaterar nämnden att det finns ett fortsatt behov av att tydliggöra och stärka folkbildningens
roll i det regionala utvecklingsarbetet, där Västerbottens sju folkhögskolors förutsättningar är
särskilt angeläget.
Sedan 2020 finns en överenskommelse mellan Region Västerbotten, studieförbunden och de
rörelseägda folkhögskolorna. Region Västerbotten ger ett anslag till rörelsefolkhögskolorna i
länet. Fördelningen av anslaget mellan rörelsefolkhögskolorna avgör rörelsefolkhögskolorna
gemensamt efter överläggning och i enlighet med överenskommelsen.
När staten 2017 tillsatte 8000 nya platser på folkhögskolorna så innebar det att regionens fasta
anslag per plats blev lägre i jämförelse med det statliga anslaget som baseras på antal
deltagarveckor. Regionen fasta anslag sänktes dock inte i faktiskt mening.
Under 2021 ökades anslaget till de rörelseägda folkhögskolorna i länet från 7 253 000 till 7 715
000 och den strategiska inriktningen avser vi att fullfölja. Att fullt ut jämställa ersättningen i ett
slag skulle i dagsläget betyda en fördyring på 5 820 000 kronor vilket skulle öka kostnaden
med närmare en tredjedel.
Enlig överenskommelsen mellan Region Västerbotten och folkbildningens organisationer så
skickas medlen till deras gemensamma organisation som sedan genomför en fördelning enligt
sin modell. Den ordningen har tagits fram inom ramen för en omfattande dialog och har
förordats av de inblandade parterna.
Folkhögskolorna i länet kompletterar varandra genom olika ägare, olika inriktningar, kursutbud
och målgrupper. Det är den mångfalden som stärker individens möjligheter till social
gemenskap, integration och livslångt lärande."
Sedan, Hans-Inge Smetana (KD) två anföranden och Rickard Carstedt (S) yttrat sig, förklaras
debatten avslutad.
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Interpellation nr 23-22 från Betty-Ann Nilsson (KD). Bemanningen för
audionomer
RS 1586-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§131-2022) har medgett att Betty-Ann Nilsson (KD) får ställa en
interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) med
lydelsen;
"2008 var det ungefär 17,2 procent av befolkningen mellan 16-110 år som uppgav att de har
problem med hörseln enligt SCB. De flesta får sin hörselnedsättning i vuxen ålder.
Den kommande tiden kommer efterfrågan på hörselvård fortsätta att öka. De främsta
anledningarna till denna ökning är att de åldersgrupper som har störst behov av hjälp med sin
hörsel kommer att utgöra en större andel av befolkningen. Samtidigt som den tekniska och
medicinska utvecklingen gör att fler människor rehabiliteras.
Audionomer är en legitimerad yrkesgrupp som arbetar med diagnostisering och habilitering/
rehabilitering av personer med hörselskador och andra hörselrelaterade tillstånd som
exempelvis, tinnitus och ljudkänslighet. De arbetar idag med patienter i alla åldersgrupper.
Idag finns det tyvärr en stor brist på utbildade audionomer i Västerbotten. Patienter tvingas
idag vänta en lång tid på vård. Vi måste säkra kompetensförsörjningen, om vi ska kunna
erbjuda en god och nära vård.
Utifrån ovanstående, ställer jag följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Anna-Lena Danielsson (S):
• Hur ser tillgången ut när det gäller audionomer i Region Västerbotten?
• Hur ser det ut när det gäller framtida behov ex pensionsavgångar,
• utbildningsbehov?
• Har vi tillräckligt många audionomer för att tillgodose behovet?
• Anser du att vi har en likvärdig hörselvård i Region Västerbotten?
Betty-Ann Nilsson (KD)
Ledamot i regionfullmäktige”
Svaret som lämnas skriftligt har följande lydelse;
"Den nuvarande bemanningen av audionomer på regionens hälsocentraler är i enlighet med
bemanningsplaner. Inom de närmaste fem åren har vi dock 6 pensionsavgångar som
tillsammans med bland annat det ökande behovet utifrån en åldrande befolkning som ger ett
stort utbildningsbehov. Närmaste utbildningsort är Uppsala. En behovsanalys finns beskriven
där bland annat en ökad verksamhet gällande cochlea-implantat och vestibularis- (yrsel)
problematik, liksom behov av barnaudionomer belyses.
Hörcentraler finns i Lycksele, Skellefteå och i Umeå. Öronmottagning med läkare finns i Umeå
och Skellefteå. Bedömningen är att våra patienter får en jämlik vård men av förklarliga skäl har
de olika långa avstånd till klinikerna."
Sedan, Betty-Ann Nilsson (KD) tre anföranden, Anna-Lena Danielsson (S) två anföranden och
Birgitta Burström (L), yttrat sig, förklaras debatten avslutad.
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Utvärdering av höjda egenavgifter för sjukresor
RS 1529-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2019 att revidera egenavgifterna för sjukresor
samt att beslutet skulle utvärderas under 2020. Med anledning av pandemin förändrades
sjukresemönstret och förvaltningen gjorde bedömningen att en utvärdering först kunde
genomföras då medborgarna åter nyttjade sjukresorna.
En utvärdering har nu genomförts som bland annat visar att trots förändrade resvanor
kopplade till pandemi med minskade resor kollektivt och fler bilresor minskar utbetalningar för
eget resande med bil med 42%. Detta är tydlig effekt av höjd egenavgift när en resa måste
vara över 13 mil enkel väg för att generera en utbetalning. Utbetalningar för resa med buss
eller tåg höjs kraftigt (19%) och bör bero på slopad egenavgift.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
• Utvärdering av egenavgifter
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27, §193 Utvärdering av höjda egenavgifter
för sjukresor
Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet
Under överläggningen yttrar sig Urban Larsson (C) fyra anföranden, Maria Kristoffersson (C)
två anföranden, Peter Olofsson (S) två anföranden, Petter Nilsson (SD), Jonas Karlberg (V) två
anföranden och Margareta Löfgren (V).
Peter Olofsson (S), med stöd av Petter Nilsson (SD), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige kan bifalla regionstyrelsens förslag till beslut och finner att
fullmäktige godkänner detsamma.
Regionfullmäktiges beslut
Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.
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Redovisning av kompletterande bilagor till revisionsberättelse 2021,
kommunala bolag
RS 589-2022

Sammanfattning
Revisorerna har inkommit med kompletterande bilagor till årsredovisningen 2021 i form av
revisionsberättelser och granskningsrapporter för ett antal bolag, stiftelser och förbund. Dessa
ska redovisas till regionfullmäktige.
De revisionsberättelser och granskningsrapporter som inkommit är;
• Stiftelsen Västerbottens Museums samlingar
• Stiftelsen AC utveckling
• Kommunalförbundet Svensk luftambulans
• Science Park i Umeå AB
• Norrbotniabanan AB
• Västerbottens museum AB
• AB Transitio
• Inera AB
• Uminova Innovation AB
• Umeå Biotech Incubator AB
• Coompanion Västerbottens län ekonomisk förening
Regionfullmäktige har vid sammanträdet i april 2021, § 79, beslutat om instruktion till ombud
vid årsstämma. Bifogade revisionsberättelse föranleder inget ytterligare beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Inkomna bilagor till revisionsberättelsen 2021 läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
• Skrivelse, Komplettering av bilagor till revisionsberättelsen år 2021, Kommunala företag
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27, §192 Redovisning av kompletterande
bilagor till revisionsberättelse 2021, kommunala bolag
Regionfullmäktiges beslut
Inkomna bilagor till revisionsberättelsen 2021 läggs till handlingarna.
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Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026
RS 759-2022

Sammanfattning
Under perioden 2019–2022 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med Region
Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse för regionalt utvecklingsarbete. Nu är det
dags att förnya denna samverkansöverenskommelse inför den nya mandatperioden 2023–
2026.
Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för en förtroendefull,
effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. Samverkan omfattar såväl det
regionala utvecklingsuppdraget som mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen
innehåller politiska och tjänstepersonsbaserade forum och bygger på samverkansområden
baserade på den regionala utvecklingsstrategin.
Den överenskommelse som tagits mellan kommunerna och Region Västerbotten är likalydande
för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs överenskommelsens innebörd för den enskilda
kommunen genom att ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen.
Överenskommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitets prövas inför ny mandatperiod.
Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har skett i enlighet med
den vilja som framkommit under utvärderingsdialogerna under hösten 2022 och den tidigare
halvtidsutvärderingen som genomfördes våren 2020.
Arbetet med framtagandet av ny samverkansöverenskommelse har avvaktat regionfullmäktiges
beslut den 22 februari om en ny förtroendepersonsorganisation för kommande mandatperiod
2023-2026. Vissa förändringar trädde i kraft redan from 1 mars och påverkade även
samverkansorganisationen inom regional utveckling mellan primärkommunerna och Region
Västerbotten.
Sedan april har överenskommelsen antagits av länets samtliga kommuner och kan nu
överlämnas till regionfullmäktige för beslut.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023–2026 med tillhörande
samverkansavtal för regional utveckling antas.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27, §187 Överenskommelse om samverkan
för regional utveckling 2023-2026
• Regionala utvecklingsnämnden 2022-04-13, § 73 Överenskommelse om samverkan för
regional utveckling 2023-2026
• Primärkommunala delegationens protokoll 2022-09-01, § 52 Överenskommelse om
samverkan för regional utveckling 2023-2026
• Primärkommunala beredningen 2022-03-23, § 22 Överenskommelse om samverkan för
regional utveckling 2023-2026
• Missiv Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026
• Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026 med bilaga
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Regionfullmäktiges beslut
Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023–2026 med tillhörande
samverkansavtal för regional utveckling antas.
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Regionfullmäktiges sammanträdestider för 2023
RS 1368-2022

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om när ordinarie
sammanträden ska hållas. Förslag till sammanträdestider 2023 har upprättats.
Fullmäktiges sammanträden tillkännages på regionens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Följande sammanträdestider fastställs för 2023:
21 februari
25-26 april
20-21 juni
19 september
14 - 15 november
Gruppdag: 20 februari, 24 april, 19 juni, 18 september, 13 november
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27, §186 Regionfullmäktiges
sammanträdestider för 2023
Överläggning under sammanträdet
Under överläggningen yttrar sig Ewa-May Karlsson (C).
Regionfullmäktiges beslut
Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
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Redovisning av partistödets nyttjande 2021 samt utbetalning 2023
RS 679-2022

Sammanfattning
Enligt 2 kap. 9 § kommunallagen får kommuner och regioner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet syftar till att stärka
partiernas ställning i den lokala demokratin och ska användas för det lokala partiarbetet som
riktar sig till länsinvånarna.
I enlighet med kommunallagen ska fullmäktige årligen fatta beslut om kommande års
utbetalning av partistöd. Om ett parti inte inkommit med någon redovisning kommer inget
partistöd betalas ut för kommande år.
Samtliga partier har inkommit med sin redovisning för 2021 före den 30 juni 2022. För 2022
uppgår partistödet till 142 392 kr per mandat som partiet har i regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
För mandatperioden 2023-2026 fastställs partistödet i 2022 års nivå med årlig uppräkning för
vart och ett av åren under mandatperioden med LPI.
Region Västerbotten betalar ut partistöd 2023 enligt 2022 års nivå (mandatstöd 142 392 kr
kronor per mandat) uppräknat med LPI. Partistödet delas upp och utbetalas två gånger per år, i
januari och juli 2023.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27, §189 Redovisning av partistödets
nyttjande 2021 samt utbetalning 2023
• Redovisning av partistödets nyttjande 2021 samt utbetalning 2023
• Miljöpartiet de Gröna (MP), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
• Sverigedemokraterna (SD), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
• Vänsterpartiet (V), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
• Liberalerna (L), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
• Centerpartiet (C), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
• Socialdemokraterna (S), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
• Kristdemokraterna (KD), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
• Moderaterna (M), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
Regionfullmäktiges beslut
Enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
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Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings budgetram 2023
RS 603-2022

Sammanfattning
Förbundsdirektionen i kommunalförbundet avancerad strålbehandling har vid sammanträdet
den 9 mars 2022 beslutat om budgetram 2023 och överlämnat ärendet till medlemmarna för
godkännande.
Enligt förbundsordningen § 17 ska respektive medlemsregions fullmäktige godkänna
budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Förslag till budgetram 2023 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.
Beslutsunderlag
• Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken, Budget 2023
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27, §191 Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandlings budgetram 2023
Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet
Under överläggningen yttrar sig Olle Edblom (C) tre anföranden, Peter Olofsson (S) två
anföranden och Nicklas Sandström (M).
Peter Olofsson (S), med stöd av Nicklas Sandström (M), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om regionfullmäktige kan bifalla regionstyrelsens förslag till beslut och finner
att fullmäktige godkänner detsamma.
Regionfullmäktiges beslut
Förslag till budgetram 2023 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.
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Fusion av AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB
RS 1589-2022

Sammanfattning
Det regionala nätet i Västerbotten är ett fiberbaserat bredbandsnät som knyter ihop länets
kommunhuvudorter till ett sammanhållet regionalt nät.
Idag bedrivs verksamhet i två bolag, AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice AB.
Region Västerbottens ägarandel i respektive bolag är 51 procent.
I samband med att ett ägarsamråd under våren 2021 behandlade behov av översyn av
ägardirektiv, så identifierades även ett behov av att utreda det framtida behovet av två ACNetbolag och om det finns ett mer ändamålsenligt sätt att organisera verksamheterna.
Ägarsamråd behandlade förslag till utredningsdirektiv den 4 november 2021.
Regionfullmäktige beslutade den 21 september 2021 i samband med behandling av
regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet att
uppdra till regionala utvecklingsnämnden att utreda frågan om behovet av två AC-Netbolag.
Utredning och samråd har genomförts. Regionala utvecklingsnämnden föreslår således
regionfullmäktige besluta att, förutsatt erforderliga beslut, godkänna fusion av AC-Net
Externservice AB och AC-Net Internservice AB, samt uppdra till regionstyrelsen att vidta
nödvändiga åtgärder för att genomföra sådan förändring.
Styrande dokument för bolaget/bolagens verksamhet– bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal – behöver ses över och beredas inför andra ägarförhållanden. Regionstyrelsen
föreslås därför få i uppdrag att genomföra nödvändiga följdbeslut, med undantag för beslut av
principiell karaktär. Regionstyrelsen ska enligt reglemente säkerställa ärendeberedningens och
beslutsunderlagens kvalitet vid bildande av nya regionkommunala bolag. Regionfullmäktige
föreslås vidare uppdra till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog med länets primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan form av inflytande i AC-Nets
verksamhet.
Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens
förvaltningar, då AC-Netbolagens verksamhet har sin hemvist inom ramen för regionala
utvecklingsnämndens ansvarsområde.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Godkänna fusion av AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB, förutsatt
erforderliga beslut.
Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra
fusion, samt att genomföra nödvändiga följdbeslut med undantag för beslut av principiell
karaktär.
Regionfullmäktige uppdrar till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog med länets
primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan form av inflytande i AC-Nets
verksamhet.
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Sammanträdesdatum
2022-10-11

Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens
förvaltningar.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§188 Fusion av AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB
Tjänsteskrivelse Fusion AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB
Redogörelse för utredning AC-Net, 2022-03-30
Bilaga 1 Utredningsdirektiv inför utredning av AC-Net Externservice AB och ACNet Internservice AB, fastställt vid ägarsamråd 20
Bilaga 2 Schematisk översikt alternativ
Bilaga 3 Sammanställning kostnader för dubbel bolagshantering 2022
Bilaga 4 Kommunala bredbandsstrategier - sammanfattning
Bilaga 5 Aktieägaravtal, bolagsordning o ägardirektiv ACE
Bilaga 6 Aktieägaravtal, bolagsordning o ägardirektiv ACI
§94 RUN Utredning av AC-Net_ Inriktningsbeslut inför fortsatt beredning

Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet
Under överläggningen yttrar sig Peter Olofsson (S) två anföranden, Hans-Inge Smetana (KD)
tre anföranden, Olle Edblom (C) och Rickard Carstedt (S) tre anföranden.
Peter Olofsson (S), med stöd av Hans-Inge Smetana (KD), yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag till beslut med tillägget;
Med anledning av arbetet med fusionen av AC-netbolagen kommer inte något val äga rum av
styrelseledamöter i dessa bolag vid fullmäktige i november. Dessa valärenden planeras istället
äga rum i början av 2023.
Olle Edblom (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut vilket
fullmäktige bifaller.
Därefter frågar ordförande om fullmäktige bifaller Peter Olofssons tilläggsyrkande, vilket
fullmäktige godkänner.
Regionfullmäktiges beslut
Godkänna fusion av AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB, förutsatt
erforderliga beslut.
Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra
fusion, samt att genomföra nödvändiga följdbeslut med undantag för beslut av principiell
karaktär.
Regionfullmäktige uppdrar till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog med länets
primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan form av inflytande i AC-Nets
verksamhet.
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Sammanträdesdatum
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Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens
förvaltningar.
Med anledning av arbetet med fusionen av AC-netbolagen kommer inte något val äga rum av
styrelseledamöter i dessa bolag vid fullmäktige i november. Dessa valärenden planeras istället
äga rum i början av 2023.
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§ 147

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Fördelning av ökad läkemedelsbudget
RS 1230-2022

Sammanfattning
Regionen får årligen statsbidrag från staten för läkemedel som fördelas till verksamheten.
Löpande prognoser gör att förvaltningen värderar bidraget löpande. Enligt senaste
bedömningen beräknas läkemedelsbidraget, som ingår i det generella statsbidraget, uppgå till
927 miljoner kronor. Det budgeterade beloppet uppgår till 865 miljoner kronor.
Ökningen av bidraget är därmed 62 miljoner kronor varav 33 miljoner kronor ska gå tillbaka till
staten för dess andel av återbäring för förmånsläkemedel. Av återstående 29 miljoner kronor
föreslås, utifrån gällande försiktighetsprincip, att 20 miljoner kronor fördelas till Hälso- och
sjukvårdsnämnden och resterande 9 miljoner stannar i regionstyrelsen och fördelas enligt
gällande rutin.
Då statsbidraget är ett generellt bidrag behöver beslut om fördelning fattas av
regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Fördelning av statliga bidrag år 2022 fördelas enligt upprättat förslag.
20 miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27, §190 Fördelning av ökad
läkemedelsbudget
• Tjänsteskrivelse – Läkemedelsbidrag år 2022
Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet
Under överläggningen yttrar sig Peter Olofsson (S) och Olle Edblom (C).
Peter Olofsson (S), med stöd av Olle Edblom (C), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till
beslut med följande tillägg i beslutsmeningen; ”och 9 miljoner kronor fördelas till
regionstyrelsen”.
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta enligt regionstyrelsens förslag till beslut vilket
fullmäktige bifaller.
Därefter frågar ordförande om fullmäktige bifaller Peter Olofssons tilläggsyrkande, vilket
fullmäktige godkänner.
Regionfullmäktiges beslut
Fördelning av statliga bidrag år 2022 fördelas enligt upprättat förslag.
20 miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och 9 miljoner kronor till
regionstyrelsen.
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§ 148

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Svar på motion nr 24-2021 från Elmer Eriksson (M). Erbjuda HPV "catch-up"
RS 1290-2021

Sammanfattning
Elmer Eriksson (M) och Anton Bergström (M) har till regionfullmäktige anmält motion nr 242021 Erbjuda HPV "catch up".
Motionsyttrande har upprättats i vilket det framgår att meddelande från SKR rekommenderas
regionerna att besluta om att delta i studie avseende utrotning av cervixcancer genom catch-up
HPV-vaccination av kvinnor födda 1994 till 1998.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i mars 2022 att Region Västerbotten skall delta i den
nationella studien för utrotning av cervixcancer genom catch-up vaccination av kvinnor födda
1994-1998 enligt SKR rekommendation. Deltagande i och genomförandet av är dock
förbehållet att finansiering kan avsättas under 2023.
Region Västerbotten ställer sig genom beslutet bakom WHO uppmaning att utrota
livmoderhalscancer som ett folkhälsoproblem.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 28 juni 2022 föreslagit att motionen
ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-09-27, §194 Svar på motion nr 24-21 Erbjuda
HPV ”catch-up”
• Motionsyttrande, Motion nr 24-21, Erbjuda HPV ”catch-up”
• Protokollsutdrag, Motion nr 24-21, Erbjuda HPV ”catch-up”
• Motion nr 24-21 från Elmer Eriksson (M) och Anton Bergström (M). Erbjuda HPV
”catch-up”
Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet
Under överläggningen yttrar sig Elmer Eriksson (M) två anföranden, Anna-Lena Danielsson
(S), Petter Nilsson (SD) och Anton Bergström Nord (M).
Elmer Eriksson (M), med stöd av Petter Nilsson (SD) och Anton Bergström Nord (M), yrkar
bifall till motionen.
Anna-Lena Danielsson (S), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag till beslut.
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång;
Ja-röst för bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med resultatet 35 ja-röster, 33 nej-röster, finner ordförande att regionfullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag till beslut. Se bilaga 1 till protokollet.
Regionfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad.
Reservationer
Nicklas Sandström (M), Andreas Löwenhöök (M), Ulf Vidman (M), Elin Segerstedt Söderberg
(M), Elmer Eriksson (M), Per Hörnsten (M), Victoria Sundin (M), Anna-Karin Nilsson (M), Anton
Bergström Nord (M), Liv Granbom (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Kristoffersson (C), Urban
Larsson (C), Carina Sundbom (C), Håkan Andersson (C), Lars Bäckström (C), Maria Olofsson
(C), Olle Edblom (C), Maria Lundqvist Brömster (L), Jens Wennberg (L), Krister Jonsson (L),
Thommy Bäckström (L), Marianne Normark (L), Birgitta Burström (L), Hans-Inge Smetana
(KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Karl-Gustav Lilja (KD) och Anna-Karin Lundberg (KD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Elmer Eriksson (M) m.fl.s förslag.
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§ 149

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Fråga nr 10-2022 från Jens Wennberg (L). Redovisning av medarbetarundersökningen
RS 1561-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§ 133-2022) har medgett att Jens Wennberg (L) får ställa en fråga till
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) med lydelsen;
”När kommer vi i HSN att få en dragning, redovisning av medarbetarundersökningen som är
gjord?”
Svaret som lämnas har följande lydelse;
”Resultatet från medarbetarundersökningen kommer under oktober 2022 att analyseras i
förvaltningarna, för att sedan kunna ge information om resultatet till respektive nämnd i
november 2022.”
Sedan, Jens Wennberg (L) två anföranden och Anna-Lena Danielsson (S), yttrat sig, förklaras
frågan vara besvarad.
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§ 150

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Fråga nr 11-2022 från Ewa-May Karlsson (C). Vem har ansvaret för
patienten?
RS 1706-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§ 133-2022) har medgett att Ewa-May Karlsson (C) får ställa en fråga till
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) med lydelsen;
”Region Västerbotten har stora utmaningar då det kommer till att jobba bort köerna till vården.
Många väntar idag på att få ingrepp av olika slag genomförda. Därför har Region Västerbotten
valt att köpa vissa ingrepp av alternativa utförare, såsom privata kliniker, för att försöka hantera
kösituationen.
Vi i Centerpartiet är glada att köerna kan bearbetas med alla tillgängliga medel, för patientens
bästa, däribland att man som patient kan få komma till privat utförare. Men då uppkommer
också frågan om ansvar i varje led av processen.
Min fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson, är därför:
1. Vem ansvarar för patientens omvårdnad efter utfört ingrepp hos alternativ utförare?”
Svaret som lämnas har följande lydelse;
”Vid köp av vårdtjänster framgår det i upphandlingsunderlaget hur ansvaret för vården är
fördelat mellan regionen och den privata vårdgivaren, ofta via ett remissförfarande där
patienten remitteras för en insats för att sedan återremitteras till regionens vård. Om patienten
inkommer med en egen vårdbegäran till en privat vårdgivare ska den hanteras på samma sätt
som en remiss utfärdad av läkare förutsatt av hemregionens samt vårdregionens remisskrav
uppfyllts.”
Sedan, Ewa-May Karlsson (C) två anföranden och Anna-Lena Danielsson (S), yttrat sig,
förklaras frågan vara besvarad.
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§ 151

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Fråga nr 12-2022 från Olle Edblom (C). Organiserad prostatascancertest
RS 1720-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§133-2022) har medgett att Olle Edblom (C) får ställa en fråga till
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) med lydelsen;
”Det pågår s.k. organiserad prostatacancer test, OPT, i ett antal regioner i landet. I Norra
regionen är OPT på gång i tex Region Jämtland. OPT är en utveckling av screening med bla
PSA prov och MR.
Min fråga mot denna bakgrund är följande;
•

Har Region Västerbotten för avsikt att starta dylik screening och isåfall när?”

Svaret som lämnas har följande lydelse;
”Ja, vi är på väg att starta upp. Vi gör det också tillsammans med de andra tre nordliga
regionerna i NRF. Vi kommer starta upp ett OPT-kansli i Skellefteå, där det finns både utsedd
kontaktperson och ansvarig läkare. Sedan ska man ha ett stort uppstartsmöte i december i år
och efter det kommer verksamheten starta igång med OPT-testerna.”
Sedan, Olle Edblom (C) två anföranden och Anna-Lena Danielsson (S), yttrat sig, förklaras
frågan vara besvarad.
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§ 152

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Fråga nr 13-2022 från Betty-Ann Nilsson (KD). Upphandling av fertilitetsverksamhet
RS 1719-2022

Sammanfattning
Regionfullmäktige (§ 133-2022) har medgett att Betty-Ann Nilsson (KD) får ställa en fråga till
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) med lydelsen;
”Livio Umeå har bedrivit sin fertilitetsverksamhet vid Norrlands universitetssjukhus i samarbete
med de fyra norrlandsregionerna sedan 2002. Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde i maj 2022 lyftes förslaget om att regionen skulle ta över verksamheten i egen
regi. Vi Kristdemokrater tycker att det är oetiskt slå sönder en väl fungerande verksamhet för
att starta i egen regi. För oss är kvalitet överordnat utförare. Och dessutom är många väldigt
nöjda med den vård Livio erbjuder.
Vi Kristdemokrater är glada att Socialdemokraterna tog sitt förnuft till fånga och en enig nämnd
beslutade att snabbt skrota förslaget om att driva det i egen regi och att en ny upphandling
skulle genomföras innan årsskiftet istället, men tiden börjar bli knapp och inga framsteg har
skett.
Det finns ingen information om vad som händer nästa år om vi inte hinner få till ett nytt avtal i
tid. Fattade beslut ska följas och det är dags att regionen påskyndar upphandlingen.
Min fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) är:
• Är du nöjd med verkställigheten att vi nu nästan 5 månader senare inte fått ut ett
förfrågningsunderlag?
• Är du villig att skynda på processen?”
Svaret som lämnas har följande lydelse;
”Det tar väldigt lång tid att upphandla, man räknar mellan 10-12 månader för att få en
upphandling i hamn. Beslutet fattades i maj, vi kommer nu på kommande nämnd ta ett beslut
om upphandlingsunderlaget, vi har inte haft det tidigare men man har jobbat med det från 1:a
veckan i augusti. Efter det får vi se vad som kommer in.
Det som är viktigt när det gäller inköp är att vi följer de tider som planen anger, och som är
styrda av EU:s juridik. Då ärendet är beroende av politiska beslut och europeiska juridiska
tidsgränser för överklagandemöjligheter så går det inte att påskynda.”
Sedan, Betty-Ann Nilsson (KD) två anföranden och Anna-Lena Danielsson (S), yttrat sig,
förklaras frågan vara besvarad.
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Sammanträdesdatum
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Valärenden 2022
RS 13-2022

Sammanfattning
Inför regionfullmäktiges sammanträde har följande valärenden inkommit:
Entlediganden
Rebecka Hansson (S) Vilhelmina, har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i
Förvaltningsrätten.
Carl-Jonas Franklin (KD) Lycksele, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
nämndeman i Hovrätten.
Johan Lindström (M) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
nämndeman i Hovrätten.
Birgitta Palm Eljefall (SD) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i regionfullmäktige.
Olle Markgren (C) Byske, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
regionfullmäktige 2023-2026.
Fyllnadsval
Nämndeman i Hovrätten, istället för Carl-Jonas Franklin (KD);
Anders Hettinger (KD)
Strandgatan 27 (lgh1602)
931 31 Skellefteå
Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Simon Rilfors (S),
Fredrik Jansson (S)
Tjärnvägen 9
932 31 Skelleftehamn
Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för William Pettersson (S),
Linn Karlsson (S)
Tundalsgatan 5 lgh 1101
915 31 Robertsfors
Förslag till beslut
Valberedningens föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Förslag till entlediganden och fyllnadsval godkänns.
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden omedelbart.
Beslutsunderlag
• Valberedningens betänkande 2022-10-10.
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Överläggning samt förslag till beslut under sammanträdet
Under överläggningen yttrar sig Nicklas Sandström (M) och Jonas Karlberg (V).
Nicklas Sandström (M) nominerar följande person till uppdraget som nämndeman i
Hovrätten i Övre Norrland, istället för Johan Lindström (M);
Arvin Björkgren (M)
Mjölkvägen 94
906 28 Umeå
Jonas Karlberg (V) nominerar följande person till uppdraget som ledamot i valberedningen,
istället för Helen Forsberg (V);
Lilian Nilsson (V)
Bladgatan 64
931 58 Skellefteå
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige kan bifalla valberedningen förslag med tillagda förslag till
nomineringar från Nicklas Sandström (M) samt Jonas Karlberg (V), vilket fullmäktige
godkänner.
Regionfullmäktiges beslut
Valberedningens förslag till entlediganden och fyllnadsval godkänns med följande tillägg;
Till uppdraget som nämndeman i Hovrätten i Övre Norrland, väljs istället för Johan Lindström (M);
Arvin Björkgren (M)
Mjölkvägen 94
906 28 Umeå.
Till uppdraget som ledamot i valberedningen, väljs istället för Helen Forsberg (V);
Lilian Nilsson (V)
Bladgatan 64
931 58 Skellefteå
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden omedelbart.

Comfact Signature Referensnummer: 51985SE

39 (39)

Bilaga 1
Voteringslista nr. 1
Regionfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2022 klockan 11:01:00.

19. Svar på motion nr 24-21 Erbjuda HPV 'catch-up'
Ledamöter
Roger Marklund Ordf.
Jens Wennberg 2:e vice ordf.
Harriet Hedlund 1:e vice ordf.
Peter Olofsson
Anna-Lena Danielsson
Rickard Carstedt
Nicklas Sandström
Jonas Karlberg
Ewa-May Karlsson
Maria Lundqvist Brömster
Petter Nilsson
Hans-Inge Smetana
Emma Lindqvist
Maria Kristoffersson
Janeth Lundberg
Andreas Löwenhöök
Charlotte Lundkvist
Susanne Dufvenberg
Nicke Grahn
Urban Larsson
Jimmy Frohm
Karin Malmfjord
Daniel Johansson
Betty-Ann Nilsson
Ulf Vidman
Urban Lindström
Lilian Nilsson
Carina Sundbom
Lars Forsgren
Kenneth Andersson
Anna Vestermark
Karl-Gustav Lilja
Elin Segerstedt Söderberg
Magnus Eriksson
Ylva Hedqvist Hedlund
Mattias Åman
Håkan Andersson
Linda Strandberg
Caroline Cercio Lidström
Lars Lilja
Thommy Bäckström
Katarina Jonsson
Elmer Eriksson
Maria Westberg
Per-Erik Lundmark
Lars Bäckström
Olov Nilsson
Åsa Ågren Wikström
Kjell Bäckman
Marianne Normark

Parti
(S)
(L)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(V)
(C)
(L)
(SD)
(KD)
(MP)
(C)
(S)
(M)
(S)
(S)
(L)
(C)
(SD)
(S)
(V)
(KD)
(M)
(S)
(V)
(C)
(SD)
(S)
(S)
(KD)
(M)
(S)
(V)
(S)
(C)
(SD)
(S)
(S)
(L)
(S)
(M)
(V)
(S)
(C)
(S)
(M)
(V)
(L)

Kret
Norr
s
a
Södr
a
Norr
a
Södr
a
Väst
ra
Norr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Norr
a
Alla
Södr
a
Södr
a
Väst
ra
Norr
a
Norr
a
Södr
a
Norr
a
Väst
ra
Väst
ra
Alla
Väst
ra
Väst
ra
Väst
ra
Väst
ra
Väst
ra
Norr
a
Norr
a
Alla
Norr
a
Norr
a
Norr
a
Norr
a
Norr
a
Norr
a
Norr
a
Norr
a
Alla
Norr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a

Ersättare

Ja
X*

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Krister Jonsson

X
X
X

Stig Pettersson
Margaretha Löfgren

X
X
X
X
X
X
X
X

Marie-Louise Bystedt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Per Hörnsten

X
X
X
Transport:

26

*Avger rösten muntligen
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Transport:
Ledamöter
Nina Björby
Viktoria Sundin
Erik Ferry
Said Awmuuse
Anna-Karin Nilsson
Katrin Larsson
Ulf Björk
Paavo Ruokojärvi
Anna-Karin Lundberg
Anton Bergström Nord
Olle Edblom
Birgitta Burström
Ulf Liljegren
Minna Toivanen
Margareta Gustavsson
Linda Berglund
Wilmer Prentius
Mahmoud Alturk
Liv Granbom
Gunnar Viklund
Hans Brettschneider

Parti
(S)
(M)
(V)
(C)
(M)
(SD)
(S)
(V)
(KD)
(M)
(C)
(L)
(S)
(V)
(S)
(S)
(V)
(S)
(M)
(S)
(MP)

Kret
Södr
s
a
Norr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Alla
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a
Södr
a

Ersättare

26

24

0

0

Ja

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
Maria Olofsson

X
X
X

Annette Andersson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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