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Sammanträdesdatum
2021-02-16

Plats och tid

Vilhelmina, Regionens hus och distans via Teams kl. 09:00-13:45

Protokollet omfattar

§§52-59

Beslutande ledamöter

Peter Olofsson (S) (ordförande)
Nicklas Sandström (M) (vice ordförande)
Liselotte Olsson (V) (2:e vice ordförande)
Janeth Lundberg (S)
Nina Björby (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Åsa Ågren Wikström (M) ersätter Carin Hasslow (L)

Övriga närvarande

Sofia Gustafsson (sekreterare)
Hans-Inge Smetana (KD) (observatör)
Emma Lindqvist (MP) (observatör)
Ronny Lestander (vaccinationssamordnare) §54
Carina Nylander (budgetchef) §54
Jan Öström (ekonomidirektör) §54
Tommy Svensson (servicedirektör) §54
Andrea Kickinger (beredskapssamordnare) §54
Karoline Helmersson (beredskapssamordnare) §54

Justeringens plats och tid

Genom digital signering , 2021-02-22

Sekreterare

Sofia Gustafsson

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Justerande

Nicklas Sandström (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott
2021-02-16

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2021-02-23

Datum för anslags
nedtagande

Diariet, Regionens hus
.................................................
Sofia Gustafsson
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Beställning av övrig primärvård 2021 – revidering avseende ME/CFS-mottagning
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Utdragsbestyrkande
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§ 52

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Justering

Beslut
Nicklas Sandström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande.
Protokollet justeras digitalt måndag den 22 februari 2021.

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Fastställande av föredragningslista
RS 42-2021

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Beslut
Ärende 5 "Kurser och konferenser," ärende 6 "Förhandlingar mellan arbetsgivaren och
fackliga organisationer" samt ärende 11 "Promemorian Frivillig skattskyldighet för
mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler" utgår.
Föredragningslistan fastställs.

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Informationer
RS 44-2021

Sammanfattning
Lägesrapport om Covid-19 och vaccinering
Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, ger en lägesrapport från vecka 6 med statistik
över antal smittade och åldersfördelning. Av informationen framgår att ökningen av
antalet smittade sker främst i Lycksele och Skellefteåområdet och det finns inslag av
den brittiska virusvarianten i länet.
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, presenterar statistik för antalet
vaccinerade samt informerar om planering och logistik kring vaccinering av de olika
faserna och hur långt regionen kommit.
Planeringsförutsättningar
Carina Nylander, budgetchef, presenterar planeringsförutsättningarna, dess olika
områden och förslag till nämndernas ramar. Vidare redogörs även för ett antal
förbättringsområden/utvecklingsområden som förvaltningen identifierat.
Ärendet återkommer i § 59
Övergripande fastighetsfrågor i länet
Tommy Svensson, servicedirektör, redogör för aktuella fastighetsfrågor där regionen
samverkar med länets kommuner, antal lokaler ,egna/förhyrda och samnyttjande i
Södra Lappland samt Umeåregionen.
Aktuellt inom krisberedskapsområdet
Andrea Kickinger och Karoline Helmersson, beredskapssamordnare, presentera det
nya förslaget till kris- och katastrofmedicinsk plan. Planen kommer att beredas och
förankras inom nämnderna innan den tas upp för beslut i regionstyrelsen i april. Vidare
redogörs för den revisionsgranskning som är gjord över regionens krisberedskap
under covid-19 pandemin. Granskningen kommer att beredas inom förvaltningen
innan den slutligen hanteras av regionstyrelsen.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Presentation Planeringsförutsättningar
 Presentation Investeringsärenden

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1038700
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§ 55

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Revidering av ersättningsmodell hälsoval 2021 avseende
rehabiliteringskoordinatorer
RS 1360-2020

Sammanfattning
I februari 2020 beslutade Regionfullmäktige om ändrade ramar för primärvården.
Budgeten utökades med hjälp av ny kostnadsutjämning, läkemedelsbidrag och nya
regleringar enligt den kommunala finansieringsprincipen.
I samband med detta beslutades att ersättning skulle ges till hälsocentralerna för
rehabiliteringskoordinatorer som har ett uppdrag att samordna insatser inom
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Ersättningens utformning beslutades
vara så att den fördelades till alla hälsocentraler med 100 000 kr per hälsocentral,
samt att kapiteringen utökades för den arbetsföra åldersgruppen.
När ersättningsmodellen för hälsoval 2021 fastställdes fanns inte beskrivningen av hur
ersättningen för rehabiliteringskoordinatorerna skulle fördelas med. Ersättningen
fördelades därför istället ut endast utifrån kapitering. Detta fel har upptäckts och
ersättningsmodellen föreslås nu korrigeras så att ersättningen för
rehabiliteringskoordinatorerna följer tidigare beslut
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Ersättningsmodellen för hälsoval 2021 korrigeras så att ersättning för
rehabiliteringskoordinatorerna följer tidigare fattat beslut.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Ersättningsmodellen för hälsoval 2021 korrigeras så att ersättning för
rehabiliteringskoordinatorerna följer tidigare fattat beslut.
Beslutsunderlag
 Ersättningsmodell för Hälsoval Västerbotten 2021 - reviderad version
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsmodell hälsoval 2021 - revidering gällande
rehabiliteringskoordinatorer

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1038700

6 (12)

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 56

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Beställning av övrig primärvård 2021 – revidering avseende
ME/CFS-mottagning
RS 1412-2020

Sammanfattning
Inom primärvården finns verksamheter och uppdrag som inte ingår i basuppdraget för
Hälsoval Västerbotten. Dessa verksamheter och uppdrag finansieras inom
Primärvårdens anslagsram för Regionstyrelsen och uppdraget för dess utförande ges
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Om inte annat anges är målgrupp för uppdragen
länets befolkning, oberoende av vilken hälsocentral den enskilde är listad vid.
Regionfullmäktige beslutar 24-25 februari om en tilläggsbudget för 2021 som bland
annat innehåller medel för ME/CFS-mottagning. Under förutsättning att budgeten
fastställs föreslås att ME/CFS-mottagning läggs till som ett tilläggsuppdrag i
regionstyrelsens beställning av övrig primärvård.
Smärre justeringar i regionstyrelsens beställning av övrig primärvård har även gjorts
gällande uppdragen för ungdomshälsan/ungdomsmottagningarna och PRIMO, utifrån
dialog med verksamhetsansvariga.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer beställning av övrig primärvård med tillägget avseende
ME/CFS-mottagning.
Beslut
Beställning av övrig primärvård fastställs med tillägget avseende ME/CFS-mottagning.
Beslutsunderlag
 Beställning av övrig primärvård 2021 - revidering avseende ME/CFSmottagning
 Regionstyrelsens Beställning av övrig Primärvård 2021 rev feb 2021

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Mottagning för ME-CFS
RS 1716-2020

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 5 november 2020 berett ett
ärende om ME-CFS mottagning och behandlingsriktlinjer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att handläggning av patienter i Västerbotten
med misstänkt ME/CFS sker i tre steg:
1. Basal utredning inom primärvård
2. Central enhet vid Norrlands universitetssjukhus som kan verifiera/utesluta
diagnosen ME/CFS
3. Paramedicinskt team som kan ge stöd och initiera behandling hos de
patienter som får diagnosen ME/CFS verifierad.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att det behövs en specialiserad ME/CFSmottagning för att fastställa/utesluta diagnosen ME/CFS och för att kunna ge
individuell rådgivning om fortsatt handläggning och behandling av de patienter som får
diagnosen fastställd. Förslag på placering av mottagningen är Geriatriskt centrum vid
Norrlands universitetssjukhus, med mottagning två dagar per vecka. Verksamheten
har möjlighet att starta upp i början av år 2021.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att inrättande av en mottagning för
ME/CFS tillstyrks och har överlämnat ärendet till Regionstyrelsen för beslut.
I februari beslutar Regionfullmäktige om en tilläggsbudget för 2021. Under
förutsättning att Regionfullmäktige beslutar att tillskjuta medel för en ME/CFSmottagning, föreslås att en sådan mottagning inrättas som ett så kallat tilläggsuppdrag
i Regionstyrelsens beställning av övrig primärvård.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Finansiera och ge uppdrag till en ME/CFS-mottagning, under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar om finansiering av en sådan mottagning i samband med att
beslut fattas om tilläggsbudget.
Uppdraget för utförandet ges till hälso- och sjukvårdsnämnden som ett
tilläggsuppdrag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Finansiera och ge uppdrag till en ME/CFS-mottagning, under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar om finansiering av en sådan mottagning i samband med att
beslut fattas om tilläggsbudget.
Uppdraget för utförandet ges till hälso- och sjukvårdsnämnden som ett
tilläggsuppdrag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-02-16

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Behandlingsriktlinjer och mottagning för ME-CFS
 Behandlingsriktlinjer och mottagning för ME-CFS Kroniskt trötthetssyndrom,
Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
 Bildspel sammanfattning av ärendet ME-CFS

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Uppföljning av övriga uppdrag i primärvården 2020
RS 178-2021

Sammanfattning
Inom primärvården finns verksamheter och uppdrag som inte ingår i basuppdraget för
Hälsoval Västerbotten. Dessa verksamheter och uppdrag finansieras inom
Primärvårdens anslagsram för Regionstyrelsen och uppdraget för dess utförande ges
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Om inte annat anges är målgrupp för uppdragen
länets befolkning, oberoende av vilken hälsocentral den enskilde är listad vid.
Uppdragen ska redovisas separat från Hälsovalets basuppdrag. En uppföljning har
genomförts av övriga uppdrag inom primärvården 2020 och redovisas i en
uppföljningsrapport.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Rapporten godkänns.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Rapporten godkänns.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av övriga uppdrag i primärvården 2020
 Rapport Uppföljning av övriga uppdrag i primärvården
 Uppföljning av samordnare Familjecentraler

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Planeringsförutsättningar 2022-2025
RS 2-2021

Sammanfattning
Under år 2020 beslutades om en ny planerings- och budgetprocess inför år 2022.
Hela processen ska startas med faktaunderlag som har rubriken
Planeringsförutsättningar som beskriver framtidens förutsättningar för regionens
verksamheter. Med dessa kommer ett antal bilagor såsom investeringsplan och
budgetramar för respektive nämnd.
Planeringsförutsättningarna ska användas för utformning av regionplan, nämndernasoch verksamheternas planerings- och budgetprocess.
Förslag till planeringsförutsättningar 2022 har upprättats.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Planeringsförutsättningarna inklusive bilagor för perioden 2022 – 2025 antas.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Planeringsförutsättningarna inklusive bilagor för perioden 2022 – 2025 antas.
Protokollsanteckning
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Åsa Ågren Wikström (M) lämnar
följande anteckning till protokollet:
Vi vill framhålla att det är mycket välkommet att få planeringsförutsättningarna i detta
skede som en del av en ny budgetprocess. Dokumentet speglar väl aktuell situation i
Region Västerbotten. Genomarbetade planeringsförutsättningar ökar politikens
förmåga att företräda medborgarna och styra förvaltningarna. De förutsättningar som
nu är framtagna bygger i grunden på den politiska rödgröna majoritetens regionplan
med vision, strategiska mål och budgetinriktning. I dessa centrala planeringsdokument
har vi i grunden haft andra förslag på politisk inriktning och prioriteringar. Detta gör i
sin tur att mycket av tidigare fattade beslut även formar kommande. I sak inte konstigt
då det är den politiska majoriteten som styr men vi väl ändå göra detta förbehåll i vår
syn på planeringsförutsättningarna.
Vi vill även framhålla att precis som dokumentet framhåller har den politiska
majoriteten andra förutsättningar i sitt arbete med en annan tidsplan.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse - Planeringsförutsättningar 2022 - 2025
Planeringsförutsättningar 2022-2025
Bilaga 7.1 Detaljerad tidplan
Bilaga 7.2 Interna beredningsmöten med politik
Bilaga 7.3 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
Bilaga 7.4 Kick off planeringsförutsättningar samt styrdialoger
Bilaga 7.5 Detaljberäkningar av budgetramar per nämnd
Bilaga 7.6 Investeringsplan 2022-2025 planeringsförutsättningar
Bilaga 7.7 Återkopplingsrapport för nämnd om regionstyrelsens PF
Bilaga 7.8 Uppföljningsplan 2021
Bilaga 7.9 Tillämpningsanvisningar för intern kontroll 2021
Bilaga 7.10 Detaljbudget
Bilaga 7.11 Tidigare års bokslut

Utdragsbestyrkande
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