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Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2019 

Delårsrapporten är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige  

Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för årets andra tertial. Den innehåller också en 
uppföljning av regionfullmäktiges inriktningsmål och riktade uppdrag samt ett ekonomiskt bokslut 
och är baserad på styrelser och nämnders rapportering. 

Regionstyrelsens årsprognos är att ett inriktningsmål kommer att uppfyllas, fyra inriktningsmål 
kommer att uppfyllas delvis och att ett inriktningsmål inte kommer uppfyllas. 

Prognosen för 2019, efter andra tertialet, är ett negativt resultat på 75 miljoner kronor och en 
bedömning om att regionen inte kommer att uppnå resultatmålet. Prognosticerat 
balanskravsresultat visar ett underskott om 545 miljoner och ska i enlighet med kommunallagen 
återställas inom tre år. 

Inför 2019 har verksamheterna planerat åtgärder för drygt 210 miljoner kronor främst utifrån att 
kostnadsnivån varit hög det senaste året. Huvuddelen av åtgärderna handlar om att minska 
personalkostnader både för inhyrd personal och egen personal. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna delårsrapport per augusti 2019. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten: 

Revisorernas slutsats efter att ha granskat Region Västerbottens delårsrapport är att delårsbokslutet 
i allt väsentligt har upprättats enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god 
redovisningssed. Rapporten ger en i allt väsentligt rättvisande bild av det ekonomiska resultatet och 
ställning per augusti 2019. 

I sitt utlåtande uppmärksammar revisorerna fullmäktige på att det ekonomiska läget är mycket 
allvarligt. Resultatmålet kommer inte kunna nås och de åtgärder som regionstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden hittills vidtagit har endast haft begränsade effekter.  

Läget har förvärrats ytterligare under 2019 med ökade underskott och hög kostnadsutveckling. 
Revisorerna anser att styrelsen och nämnden omedelbart behöver vidta kraftfulla åtgärder. 

Hela Revisorernas utlåtande med rekommendationer finns att läsa här: 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2019-11-19  

(se bilaga under ärende 28) 

 

 



Ändring av budget och skattesats 2020 

Regionfullmäktige beslutade vid sitt möte i juni 2019 om budget och skattesats för 2020. Med 
anledning av att Region Västerbotten från den 1 januari 2010 är regional kollektivtrafikmyndighet har 
en skatteväxling skett mellan regionen och kommunerna. 

Skatteväxlingen från kommunerna till Region Västerbotten genomförs genom att kommunerna 
sänker skatten med 5 öre och regionen höjer skatten med 5 öre. Beslut har tagits av samtliga 
kommun- och regionfullmäktige. Skattesatsen för 2020 fastställs därmed till 11, 35 kronor per 
skattekrona vilket är en ökning med 5 öre jämfört med 2019 års utdebitering. 

Förändringen påverkar resultatbudgeten och verksamhetens nettoram ökar med 37 miljoner kronor. 
Med senaste skatteprognos från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och med beaktande av 
delskatteväxlingen av kollektivtrafiken ökar budgeten för skatteintäkter med samma belopp. 

Budgeterat resultat både exklusive och inklusive finansnetto är samma som beslutet som togs av 
fullmäktige i juni, 186 miljoner konor respektive 74 miljoner kronor. 

Förslag till utökning av nämndernas budgetram för 2020 har upprättats. Ramen till regionala 
utvecklingsnämnden utökas med gemensamma kostnaderna för länets kollektivtrafik med 36,7 
miljoner kronor och ett särskilt index på 0,3 miljoner kronor. Ramen för regionala 
utvecklingsnämnden fastställs till 336,9 miljoner kronor varav ramen till trafiken uppgår till 174,7 
miljoner kronor. FoU Välfärds verksamhet och nettobudget, 1,1 miljoner kronor, flyttas från hälso-
och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen. Från år 2020 särredovisas fullmäktiges budgetram och 
ingår därmed inte längre i styrelsens ram. 

Nämnd /styrelse  Ny budget 

Regionstyrelsen 3 057 

Hälso- och sjukvårdsnämnden  4 871 

Regionala utvecklingsnämnden  336,9 

Övriga nämnder/styrelse oförändrad budgetram 

Regionfullmäktige har beslutat: 

Budgetförändringar godkänns enligt upprättat förslag. 

Skattesatsen fastställs till 11,35 per skattekrona för 2020. 

 

Motion om introduktionsår vid anställning 

Marianne Normark (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Västerbotten erbjuder 
nyexaminerade introduktionsår vid anställning. 

Av motionsyttrandet framgår att ett förslag till introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor 
har arbetats fram under hösten 2018 och som kommer att implementeras under våren 2020. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 



Motion om översyn av delegationer 

Petter Nilsson (SD), Linda Strandberg (SD) och Katrin Larsson (SD) föreslår i en motion till 
regionfullmäktige att regionstyrelsen ska utreda de ekonomiska delegationerna. 

Av motionsyttrandet framgår att regionen har riktlinjer för investeringar samt fastställda 
beloppsgränser för delegation. De framtagna riktlinjerna beskriver övergripande regionens 
investeringsprocess för beslut om investeringsram, investeringsplan och genomförande, hur roller 
och ansvar fördelas i hela processen samt innebörden av de i processen ingående beslutstillfällena. 

Investeringsprocessen utgår idag från de beslutade riktlinjerna och arbete pågår för att utveckla 
kvalitén och kontrollen genom hela processen. Åtgärder på detta område är således vidtagna. 

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen. 

 

Motion om hälsoundersökningar för 70-åringar 

Marianne Normark (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Västerbotten utreder 
möjligheterna att införa hälsoundersökningar för 70-åringar i hela länet. 

Av motionsyttrandet framgår att ett flertal hälsocentraler i länet idag deltar i pilotprojektet 
”Seniorhälsa”. Projektutvärderingen visar på ett behov av hälsofrämjande insatser hos målgruppen. 
Införande av VHU för 70-åringar kommer ske i hela länet i takt med att ekonomin tillåter. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

Motion om att utrusta räddningstjänsten med Naloxon 

Karl-Gustav Lilja (KD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Västerbotten, i dialog med 
berörda kommuner som använder konceptet IVPA (i väntan på ambulans) inom räddningstjänst, 
arbetar för att Naloxon införs i deras utrustning samt att utbildning i handhavandet genomförs. 
Bakgrunden till motionen är att ambulanspersonal och akutsjukvård i Sverige redan är utrustade med 
Naloxon. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har föreslagit att Naloxon även ska få ges av 
räddningstjänstens personal IVPA. 

Av motionsyttrandet framgår det att av akutsjukvårdens erfarenhet kan vara svårt för 
räddningstjänstens personal att bedöma vad som är själva orsaken till en patients medvetslöshet, 
vilket riskerar att handläggningstiden förlängs. Akutsjukvården föreslår i stället att 
räddningstjänstens personal i väntan på ambulans påbörjar hjärt- och lungräddning (HLR) vid 
medvetslöshet. Personalen är säkrare på att utföra detta än andra avancerade bedömningar som 
inträffar med låg frekvens. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

Motion om att använda karensverktyget för att sänka hyrpersonalkostnaderna 

Petter Nilsson (SD), Linda Strandberg (SD), Katrin Larsson (SD) och Thomas Palmblad (SD) föreslår i en 
motion till regionfullmäktige att Region Västerbotten ska utöka karensregeln vid inhyrning av 
personal till att omfatta fler personalgrupper och eventuellt längre tidsomfattning. 



Av motionsyttrandet framgår att det inte finns några planer på att utöka kretsen av yrkesgrupper för 
inhyrning i framtiden vilket då innebär att det inte heller finns anledning att låta en karensperiod 
omfatta fler yrkesgrupper.  

Vidare framgår det av yttrandet att utöka karensperioden från dagens 6 månader inom regionen 
skulle kunna vara möjligt i ett skede där regionen förhandlar fram ett nytt ramavtal men där är 
regionen inte ännu. 

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen. 

 

Motion om en trygg investeringstakt 

Petter Nilson (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar att anta investeringsbudgeten i 
samband med budgetprocessen i juni.  

Av motionsyttrandet framgår även att budgetramen för investeringar fastställs årligen tillsammans 
med resultatbudgeten i regionplanen som beslutas av regionfullmäktige i juni, vilket är i enlighet med 
förslaget i motionen. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

Motion om en sömlös vård inom regionen 

Petter Nilsson (SD) m.fl. föreslår i en motion till fullmäktige att Region Västerbotten utreder 
förutsättningarna för utökade öppettider på hälsocentraler med hög belastningsgrad samt 
förutsättningarna för utökade öppettider för hälsocentraler angränsande hälsocentral med hög 
belastningsgrad.  

Bakgrunden till motionen är att regionen ska jobba mer aktivt för en effektiv och samordnad 
vårdplanering, samt stärka första linjens vård för att minska belastningen på akutsjukvården. 

Av motionsyttrandet framgår att samtliga hälsocentraler omfattas av regelverket för Hälsoval 
Västerbotten. Hälsoval Västerbotten ställer krav på tillgänglighet och att hälsocentralen ska ta emot 
sina listade patienter för planerade och akuta besök. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden har behandlat motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

Motion om att instifta ett antibyråkratiseringsråd 

Nicklas Sandström (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige om att instifta ett 
antibyråkratiseringsråd på likande sätt som den danska modellen Meningssamlingen i Köpenhamn. 

Sandström anser att regionens vårdpersonal lägger en stor del av sin arbetstid på administration på 
bekostnad av tid till patienter. En del administration kvarstår fast den är utdaterad och onödig, och 
denna behöver rensas bort i syfte att minska den administrativa bördan och frigöra tid för patienter, 
menar han. 



Av motionsyttrandet framgår att det inom regionens verksamhet inte ska finnas inaktuella rutiner 
och riktlinjer som försvårar arbetet. Det pågår sedan flera år ett arbete med att införa vårdnära 
servicetjänster och vårdnära administration. Servicepersonal som är experter på service och 
administration. Dessa ska kunna underlätta och stödja i vissa arbetsuppgifter så att vårdpersonalen 
kan öka tiden för direkt patientarbete. 

Regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen. 

 

Motion om innovationsfond 

Petter Nilsson (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Västerbotten ska ta fram en 
modell för en innovationsfond med tydliga riktlinjer. Bakgrunden till motionen är att det 
återkommande spenderas medel från styrelsens konto för oförutsedda utgifter för verksamheter 
utanför vårdens direkta närhet. Enligt motionären måste vård prioriteras. 

Av motionsyttrandet framgår att Region Västerbotten arbetat aktivt med innovationsfrågan i många 
år och var det första landstinget att införa en Innovationssluss. Det senaste verktyget att öka antalet 
innovationer i hälso- och sjukvård var försöket med VLL Innovation AB. Initiativet har varit mycket 
framgångsrikt och resulterat till att Västerbotten nu intar en ledande position i landet gällande 
innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvård. Detta utgör i sin tur en utmärkt plattform att 
attrahera extern finansiering för utveckling av innovation inom Region Västerbotten. 

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad. 

 

Tandvårdstaxor 2020 

Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2020 till och med 14 januari 2021 har 
presenterats. Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvården läggs på samma nivå som de av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) fastställda referenspriserna för 2020. 

För specialisttandvården föreslås att taxorna nivån ovan referenspris, bibehålls på samma nivå (plus 
10 %) som tidigare. Ett fåtal utvalda åtgärder ligger utöver denna nivå, vilket är i enlighet med beslut 
från föregående år. 

Detta innebär en höjning av tandvårdstaxorna på i medel 1,7 procent för allmäntandvård och 2,8 
procent för specialisttandvård. 

Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet, justeras 
för beräknad kostnadsökning. 

Ersättning för munhälsobedömning/utbildning justeras sedan 2017 årligen. 

Ett förslag till ny ersättning har upprättats. 

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa tandvårdstaxan, att gälla för Folktandvården 
Västerbotten under tiden 15 januari 2020 till och med 14 januari 2021. 

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt upprättat förslag. 
Ändringar görs från och med den 15 januari 2020. 

Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2020 enligt upprättat förslag. 



Patientavgift vid distansbesök 

Inom regionen är vissa distansbesök som exempelvis telefonbesök och besök via digitala media 
avgiftsfria. För övriga vårdbesök finns en enhetstaxa på 200 kronor, vilket för närvarande även gäller 
internetbehandlingar och telemedicin. 

Utifrån den förstärkta vårdgarantin föreslår nu att digitala vårdbesök ska avgiftsbeläggas, dvs 
innehållet i vårdbesöket avgör om avgift ska erläggas. 

Ett digitalt vårdbesök definieras som en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient, och 
ska innehålls- och tidsmässigt ersätta eller motsvara ett fysiskt besök. Vidare ska kontakten innehålla 
medicinsk bedömning och beslut om vård. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 maj 2019 att föreslå 
regionfullmäktige besluta om att införa en patientavgift på 100 kronor för distansbesök. Då ärendet i 
detta skede endast avsåg telefonbesök lyftes ärendet ut, inför regionstyrelsens hantering, för 
ytterligare beredning. Det nya förslaget innefattar nu samtliga former för digitala vårdbesök i öppen 
vård. 

Förslaget är att en patientavgift på 100 kronor införs för digitala vårdbesök. Patientavgiften ska gälla 
samtliga digitala vårdbesök i all öppen vård i Västerbotten, med följden att även 
internetbehandlingar (KBT) samt telemedicin får en patientavgift på 100 kronor. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt möte i oktober 2019 att föreslå att patientavgift om 
100 kr införs för digitala vårdbesök.  

Regionfullmäktige har beslutat att införa patientavgift om 100 kr för digitala vårdbesök. 

Beslutet ersätter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 23 maj 2019. 

 

Egenavgifter för sjukresor 

Region Västerbottens egenavgifter för sjukresor fastställdes 2013. Under de senaste åren har 
kostnader för sjukresor ökat och antalet beställda resor med dyrare färdsätt som taxi och 
specialfordon, har ökat bland patienterna i länet. 

Med anledning av ökade kostnader för sjukresor och att avgiften inte höjts enligt index senaste åren 
föreslås nu en justering av egenavgifter och högkostnadsskyddet. 

Förslaget innebär följande: 

Egenavgiftssystemet ska ersättas med karensbelopp för sjukresor med buss och tåg. 

Egenavgiften för sjukresa i taxi, egen bil samt utomlänsresor höjs från dagens 100 kronor till 200 
kronor. 

Avgiftsfri sjukresa i buss (ej lokaltrafik) och tåg (2:a klass) som överstiger ett biljettpris om 70 kronor 
som höjs årligen enligt KPI index Högkostnadsskyddet höjs från dagens 1600 kronor till 2400 kronor, 
vilket infaller efter 12 enkelresor 

Resa med egen bil med höjs från dagens 12 kronor per mil till 1,50 kr/km (15 kronor/mil). 

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa egenavgift och ersättningsnivåer för sjukresor. Regelverk 
för sjukresor uppdateras i enlighet med detta. 



Kulturplan 2020–2023 

Som underlag för statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet har en flerårig kulturplan 
utarbetas för perioden 2020-2023 i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets 
professionella kulturliv, civilsamhälle och folkrörelser. 

Kulturplanen beskriver regionens fem kulturpolitiska mål och prioriterade insatsområden. Utöver det 
beskrivs regionala kulturverksamheter och prioriteringar inom respektive verksamhetsområde.  

Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål är att alla invånare ska ha tillgång till ett 
regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjudas likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, 
samt ha likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet. 

Regionfullmäktige har beslutat att regional kulturplan 2020–2023 antas. 

 

Region Västerbottens policy 

Regionfullmäktige antog i juni 2019 en ny regionplan för 2020–2023. 

Regionplanen och fullmäktiges policy kompletterar varandra och utgör tillsammans fundamentet för 
den övergripande styrningen inom Region Västerbotten. 

Ett förslag till reviderad policy har upprättats. Policyn är uppdelat på sju policyområden som påverkar 
alla inom regionen. 

- Kvalitet 

- Säkerhet 

- Miljö 

- Kommunikation 

- Ekonomi och förvaltning 

- Arbetsmiljö 

- Jämställdhet och jämlikhet 

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Region Västerbottens policy. 

 

Budget och verksamhet inom regionstyrelsen. Skrivelse till regionfullmäktige 

Utifrån resultatet i delårsrapporten per april överlämnade regionstyrelsen vid sitt möte den 2 juni 
2019 en skrivelse till regionfullmäktige där styrelsen påtalade svårigheter att klara en budget i balans 
mot det uppdrag som man tilldelats av regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18–19 juni att ge i uppdrag till regionstyrelsen att 
återrapportera till fullmäktige om resultat av vidtagna åtgärder senast i november 2019. 

En skrivelse med redogörelse avseende resultat av vidtagna åtgärder har upprättats. 

Av skrivelsen framgår att det pågående förbättrings- och effektiviseringsarbetet ska fortsätta för att 
långsiktigt påverka den ekonomiska situationen i rätt riktning. Ett förslag till plan för omställning för 



en hållbar ekonomi för regionen har tagits fram, där ett antal av de föreslagna åtgärderna berör 
regionstyrelsens verksamheter. 

Vidare framgår det även att då beslut ännu ej fattats med anledning av omställning för en hållbar 
ekonomi, lämnas därför inga specifika förslag till ytterligare åtgärder i skrivelsen. Regionstyrelsen vill 
däremot föra vidare dialog om översyn av styrelsens uppdrag utifrån de ekonomiska ramar som 
tilldelas styrelsen. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna återrapporten från regionstyrelsen. 

 

Budget och verksamhet inom hälso-och sjukvårdsnämnden. Skrivelse till regionfullmäktige 

Utifrån resultatet i delårsrapporten per april lämnade hälso- och sjukvårdsnämnden vid sitt möte den 
23 maj 2019 i in en skrivelse till regionfullmäktige där nämnden påtalade svårigheter att klara en 
budget i balans mot det uppdrag som man tilldelats av regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18–19 juni att ge i uppdrag åt hälso- och 
sjukvårdsnämnden att återrapportera till fullmäktige om resultat av vidtagna åtgärder senast i 
november 2019. 

En skrivelse med redogörelse avseende resultat av vidtagna åtgärder har upprättats. 

Av skrivelsen framgår att den ekonomiska situationen i mångt och mycket är ett resultat av 
utveckling under en lång tid och för att komma tillrätta med ekonomin och vända trenden är ett 
omfattande och tidskrävande arbete. 

Åtgärdsplaner har antagits för resterande del av 2019 och en mängd aktiviteter pågår. Under andra 
tertialet ses såväl en lägre budgetavvikelse som en lägre kostnadsutveckling för påverkbara poster, 
jämfört med första tertialet. Det gör att nämnden bedömer att de vidtagna åtgärder som startat 
under våren har börjat att ge effekt. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna återrapporten från hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

  



Folkhögskolestyrelsens handlingsplan förplanerade och genomförda åtgärder – 
återrapport till regionfullmäktige   

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2019 att inte bevilja ordförande i 
folkhögskolestyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt riktade anmärkning mot 
styrelsen.  

Fullmäktige gav också i uppdrag till folkhögskolestyrelsen att till fullmäktige i november redogöra för 
vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med de brister som revisionen påtalat. 
Redovisningen skulle även innehålla en beskrivning av hur de felaktigt förbrukade medlen i 
Kempefonden hanteras. 

Folkhögskolestyrelsen skickade den 24 oktober 2019 en rapport om vidtagna åtgärder till 
regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige har beslutat att Folkhögskolestyrelsens återrapport godkänns.  

 

Beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionens rapport 2019 

Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati arbetar med uppdrag fastställda i 
regionplanen. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och 
insatser samt att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. 

Uppdragen för 2019 är följande:  

- Utveckla former för medborgardialog som bidrar till ett ökat medborgarinflytande i det 
hälsofrämjande arbetet inom Region Västerbotten 

- Utreda och föreslå former för dialog med kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och 
andra intressenter i folkhälso- och demokratifrågor  

- Utifrån ett medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på övergångarna mellan 
sjukhusvård och kommunal hemsjukvård  

Beredningarna har även möjlighet att redovisa övriga behov som beredningen uppmärksammar inom 
ramen för folkhälsa och demokrati.  

Uppdragen ska årligen redovisas till fullmäktige. Beredningens rapport redovisar behov hos 
befolkningen som framkommit genom medborgardialog, genom kunskapsinhämtning samt fakta 
kopplat till fullmäktiges uppdrag till beredningen.  

Efter fullmäktige överlämnas rapporten till styrelsen eller berörd nämnd för fortsatt beredning och 
förslag till beslut om åtgärder. Styrelsen alternativt nämndernas åtgärder behandlas i fullmäktige i 
april. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna rapporten och överlämnar den för beredning till 
regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

  



Beredningen för folkhälsa och demokrati i Skellefteå- och Norsjöområdets rapport 2019 

Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati arbetar med uppdrag fastställda i 
regionplanen. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och 
insatser samt att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.  

Uppdragen för 2019 är följande:  

- Utveckla former för medborgardialog som bidrar till ett ökat medborgarinflytande i det 
hälsofrämjande arbetet inom Region Västerbotten  

- Utreda och föreslå former för dialog med kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och 
andra intressenter i folkhälso- och demokratifrågor  

- Utifrån ett medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på övergångarna mellan 
sjukhusvård och kommunal hemsjukvård  

Beredningarna har även möjlighet att redovisa övriga behov som beredningen uppmärksammar inom 
ramen för folkhälsa och demokrati. Uppdragen ska årligen redovisas till fullmäktige.  

Beredningens rapport redovisar behov hos befolkningen som framkommit genom medborgardialog, 
genom kunskapsinhämtning samt fakta kopplat till fullmäktiges uppdrag till beredningen.  

Efter fullmäktige överlämnas rapporten till styrelsen eller berörd nämnd för fortsatt beredning och 
förslag till beslut om åtgärder. Styrelsen alternativt nämndernas åtgärder behandlas i fullmäktige i 
april. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna rapporten och överlämnar den för beredning till 
regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

Beredningen för folkhälsa och demokrati i södra Lapplands rapport 2019 

Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati arbetar med uppdrag fastställda i 
regionplanen. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och 
insatser samt att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.  

Uppdragen för 2019 är följande:  

- Utveckla former för medborgardialog som bidrar till ett ökat medborgarinflytande i det 
hälsofrämjande arbetet inom Region Västerbotten  

- Utreda och föreslå former för dialog med kommuner, samhällsorgan, frivilligorganisationer och 
andra intressenter i folkhälso- och demokratifrågor  

- Utifrån ett medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på övergångarna mellan 
sjukhusvård och kommunal hemsjukvård  

Beredningarna har även möjlighet att redovisa övriga behov som beredningen uppmärksammar inom 
ramen för folkhälsa och demokrati. Uppdragen ska årligen redovisas till fullmäktige. Beredningens 
rapport redovisar behov hos befolkningen som framkommit genom medborgardialog, genom 
kunskapsinhämtning samt fakta kopplat till fullmäktiges 



uppdrag till beredningen. Efter fullmäktige överlämnas rapporten till styrelsen eller berörd nämnd för 
fortsatt beredning och förslag till beslut om åtgärder. Styrelsen alternativt nämndernas åtgärder 
behandlas i fullmäktige i april. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna rapporten och överlämnar den för beredning till 
regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

Samordningsförbundet södra Lappland – ny förbundsordning 

Dorotea kommun har ansökt och beviljats medlemskap i Samordningsförbundet Södra Lappland. 
Samordningsförbundets förbundsordning behöver därför revideras.  

Ett förslag till ny förbundsordning har inkommit och ska antas av respektive medlems fullmäktige. 

Regionfullmäktige har beslutat att anta förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland. 

 

Borgen för Länstrafiken i Västerbotten AB 

Länstrafiken i Västerbotten har ansökt o att Region Västerbotten, som ägare av bolaget, ska ingå ett 
borgensåtagande. 

Region Västerbotten, dåvarande Västerbottens läns landsting har tidigare ställt borgen för 
Länstrafiken i Västerbotten AB, bland annat som säkerhet vid inköp av ett så kallat realtidssystem. 

Regionfullmäktige har beslutat att borgen ställs för Länstrafiken i Västerbotten AB enligt redovisade 
riktlinjer. 

 

Ägaranvisning ALMI Företagspartner Nord AB 

ALMI Företagspartner Nord AB har tagit fram förenklade ägaranvisningar för att förtydliga uppdraget.  

Almi Nords ägardirektiv hanteras mellan de tre parter som äger det regionala Almi-bolaget: Almi 
Moderbolag, Region Norrbotten och Region Västerbotten. Direktiven är det uppdrag som ägarna 
lämnar till styrelsen att genomföra och arbeta för under perioden. 

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. 
Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med 
lönsamhets- och tillväxtpotential. 

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa ägaranvisning för ALMI Företagspartner Nord AB. 

 

Driftanslag ALMI Företagspartner Nord AB 

I Almi Företagspartner Nord ABs ägaranvisningar 2019 framgår att finansieringen av bolagets 
verksamhet för 2020 ska överenskommas i särskild ordning. 

Ägarna har beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt följande: 



För insatser för ökad tillväxt har moderbolaget avsatt en ram om 2 050 000 kronor och de regionala 
ägarna en ram om 1 969 607 kronor som kan tas i anspråk efter beslut om samverkan i projekt. 

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. 
Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med 
lönsamhets- och tillväxtpotential. 

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa driftanslag till ALMI Företagspartner Nord AB. 

 

Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 

Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet har upprättat en delårsrapport per 31 augusti 
2019 och lämnat den till respektive medlem för godkännande i fullmäktige. 

Av delårsrapporten framgår att intäkterna överstiger kostnaderna med 103 000 kronor samt att 
utfallet jämfört med budget avviker positivt med 215 000 kronor. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna Norra sjukvårdsregionens delårsrapport per augusti 
2019. 

 

Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet 

Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har lämnat över en reviderad 
förbundsordning till medlemmarna för godkännande i respektive fullmäktige. 

Ändringarna som är gjorda berör innehållet i ändamålsparagrafen. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna förbundsordningen. 

 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per juni 2019 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings förbundsdirektion har lämnat över en 
delårsrapport per 30 juni 2019 till medlemmarnas fullmäktige för godkännande. 

Resultatet för den löpande verksamheten uppgår för det första halvåret -3,4 miljoner kronor. 

Skandionkliniken redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4,4 miljoner kronor, vilket främst 
beror på lägre fraktionsintäkter.  

Hotel von Kraemer redovisar en positiv avvikelsemot budget med 0,4 miljoner kronor. 

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings 
delårsrapport per 30 juni 2019. 

 

Borgensåtagande för AC-Net Internservice AB 

Region Västerbotten är huvudägare av bolaget AC-Net Internservice AB.  Bolaget har ställt en 
förfrågan om att regionen mot ersättning ingår en solidarisk borgen för bolaget gällande ett lån 
under 60 månader på totalt 10 miljoner kronor. 



Bakgrunden är att finansmarknaden har justerats och för att erbjudas marknadsmässiga räntor 
efterfrågar nu bankerna mer säkerhet vilket i detta fall är borgensåtagande från huvudägaren. 
Investeringen är till för att uppgradera det regionala nätet så bolaget ska kunna erbjuda avropande 
myndigheter till avtalet ”Regional Nät” de tjänster dessa efterfrågar. 

AC-Net Internservice AB föreslår utifrån bolagsordningen att regionfullmäktige ska ställa borgen för 
AC-Net Internservice AB enligt följande riktlinjer: 

Investeringens omfång: 10 miljoner kronor 

Investeringens tidsbegränsning: 60 månader 

Borgensavgift: 0.25 % av totala lånebeloppet per år. Avgiften kan erläggas som engångssumma om 
125 000 skr. 

Regionfullmäktige har beslutat att Region Västerbotten ingår borgensåtagande för AC-Net 
Internservice AB enligt föreslagna riktlinjer. 

 

 


