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Omfördelning budgetramar mellan nämnder år 2021
Inför år 2021 föreslår förvaltningarna omfördelningar mellan styrelser och nämnder
med anledning av organisatoriska förändringar som medfört omflyttning av tjänster
mellan verksamheter och staber för bättre styrning och effektivitet.

Sammanfattning

Omfördelning från Hälso- och Sjukvårdsnämnden till
Regionstyrelsen
Hjälpmedelskoordinator 500 Tkr
Under 2017 fattade dåvarande landstingsfullmäktige och samtliga länets kommuner
beslut om en hjälpmedelsstrategi. Hjälpmedelsstrategin ska utgöra grunden för
jämlikhet och samsyn i samverkan inom hjälpmedelsprocessen och i förskrivning av
hjälpmedel.
För att implementera hjälpmedelsstrategin hos huvudmännen har kommunerna och
regionen beslutat att tillsätta en hjälpmedelskoordinator som ska ha som uppdrag att
samordna samverkan inom hjälpmedelsområdet och beredning av underlag till
hjälpmedelsrådet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 25 mars 2020 att avsätta 500tkr för en
hjälpmedelskoordinator (i beslutet kallad hjälpmedelsstrateg).
Förvaltningarna är överens om att det är lämpligare att förlägga funktionens
organisatoriska hemvist i Regionstyrelsens förvaltning, vid Beställarenheten,
Ledningsstaben. Tjänsten ska finansieras till hälften av länets kommuner och till
hälften av Region Västerbotten.
Processledare kallelsekansliet 280 Tkr
För att kunna tillämpa nationella riktlinjer för cervixcancerprevention behöver ett
kallelsekansli utvecklas för hantering av gynekologisk cellprovtagning. Det är ett
tilläggsuppdrag för Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård. Alla
tilläggsuppdrag för primärvård hanteras via beställningen i Hälsoval, för utbetalning
till aktuell utförare.
Flytt av 1,0 åa från Rörelseorganens centrum till centralkassan inom Service
480 Tkr
Norrlands universitetssjukhus har sedan några år tillbaka en centralkassa placerad i
centralhallen. Den är reception till ett flertal sjukhuskliniker. Ortopedmottagningen,
inom basenheten Rörelseorganens centrum, ansluter sig också till
centralreceptionen och därmed överförs tjänsteutrymme motsvarande 1,0 och
motsvarande budgetmedel.
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Flytt av 1,0 åa Kommunikatör från ledningsstaben till kommunikationsstaben
772 tkr
Sedan 2010 har en kommunikatör finansierats från de visionsmedel som
folkhälsoenheten ansvarar för. Behovet av kommunikationsinsatser när det gäller
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser riktade till befolkningen kvarstår
och är ökande. För att underlätta långsiktig planering och samordning överförs
medel för 1.0 kommunikatör till kommunikationsstaben.

Totalt att omfördela från Hälso- och Sjukvårdsnämnden till
Regionstyrelsen
2 032 Tkr

Omfördelning från Regionstyrelsen till Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Flytt 0,25 åa Beredskapsplanerare till akuten från kris och katastrof inom
regionförvaltningen 170 tkr
Vid våra tre sjukhus finns bereskapsplanerare med lokalt ansvar. I Skellefteå och
Lycksele ingår uppdraget i sjukhussamordnaruppdraget. Vid Nus har uppdraget
hanterats via centrala medel från ledningsstaben, krisberedskap. För att få en
likartad hantering och stabilare planeringsförutsättningar förs medel över till
akutmottagningen motsvarande 0,25 åa, och också uppdraget att bemanna lokal
beredskapsplanering.
Flytt av 0,1 åa Överläkare flygverksamhet till HSF ledning från regionledning
från 173 tkr
Olika aspekter som rör flygverksamheten i Region Västerbotten hanteras dels inom
Regionstyrelsen dels inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Då frågorna avseende
flygverksamheten inte hålls samman ledningsmässigt riskerar regionen att tappa
lednings- och styrkraft inom området. Av detta skäl flyttas ett uppdrag på 0,1
tjänsteutrymme och budgetutrymmet till Hälso- och sjukvårdförvaltningen från
Regionledningen.

Totalt att omfördela från Regionstyrelsen till Hälso- och
sjukvårdsnämnden
343 Tkr
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