
Sammanfattning från regionfullmäktige den 21 september 

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionfullmäktige fattade vid sitt 
sammanträde den 21 september. Samtliga beslut finns sedan att ta del av i det justerade 
sammanträdesprotokollet. 

För protokoll samt tillhörande handlingar till ärendena, se:  

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2021-09-21  

Protokollet publiceras några dagar efter sammanträdet. 

 

Revisorernas information till regionfullmäktige 

Revisorernas vice ordförande Bert Öhlund (S) informerade bland annat om vilka granskningar 
revisorerna arbetar med under hösten 2021. Under hösten och vintern kommer 
granskningsrapporter om: 

 Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens styrning av arbetet med uppskjuten 
vård.  

 Arbetet med vaccineringen mot covid-19. 
 Förstudie för granskning av FVIS/VISUS - framtidens vårdinformationssystem. Under hösten 

tar revisorerna fram en förstudie för hur vårdinformationssystemet ska granskas de 
närmaste åren. Tanken är att revisorerna ska följa arbetet fram till dess att systemet är infört 
i regionen. 

 Uppföljning av fullmäktiges beslut inför regionbildningen om att nämnderna skulle ha egna 
förvaltningar. Här ska man granska om utfallet blev som fullmäktige beslutade samt hur 
samarbetet fungerar mellan styrelsens förvaltning och de övriga förvaltningarna. 

 Hur beslut tas i regionen. Revisorerna ska undersöka om regler för beslut följs och om beslut 
tas på rätt sätt. 

 Granskning av ägarstyrningen. Regionen har 18 kommunala bolag. Revisorerna genomför nu 
en fördjupad granskning som de rapporterar om i början av år 2022. 

Grundläggande granskningar kommer för år 2021 att ha fokus på ekonomi och åtgärder i 
omställningsplanen.  

I revisionsplanen plan för 2021 finns även flera andra viktiga granskningar, läs mer om de planerade 
granskningarna: regionvasterbotten.se/revision 

Vid fullmäktige i november 2021 återkommer revisorerna och berättar om granskningen av 
delårsrapporten. 

 

Motion om fler karriärvägar för fler yrkesgrupper 

Nicklas Sandström (M) föreslår i en motion till fullmäktige att Region Västerbotten skapar fler 
karriärvägar för fler vårdnära yrkesgrupper 

I motionen framhålls potentialen i att omfördela arbetsuppgifter i vårdnära yrkesgrupper och på så 
sätt ta tillvara kompetensen på bästa sätt. 



Av motionssvaret framgår att karriärvägar för fler yrkesgrupper är ett viktigt steg i att nå regionens 
målbild för hälso- och sjukvården 2030 och stärker regionen som en attraktiv arbetsgivare. 

Regionfullmäktige har beslutat att bifalla motionen.  

 

Motion om att återstarta ASTA-mottagningen 

Elmer Eriksson (M) yrkar i en motion till regionfullmäktige på regionen ska återstarta ASTA-
mottagningen i samma form som den tidigare bedrivits. Eriksson framhåller vikten av att personer 
som utsatts av sexuellt våld får tillgång till specialiserad vård.  

Av motionssvaret framgår bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnden gett förvaltningen i uppdrag 
att säkerställa en jämlik vård och behandling för patienter med psykiatriska konsekvenser efter våld i 
nära relation eller sexualiserat våld i hela länet. 

Även att omorganisationen av psykiatrin i Umeå innebär att ASTA integreras i en större enhet, inte 
att den läggs ner.  

Regionfullmäktige har beslutat att motionen ska anses besvarad. 

 

Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten 

I november 2020 beslutade Riksdagen om en primärvårdsreform, en inriktning för en nära och 
tillgänglig vård. Målet med omställningen är att ställa om hälso- och sjukvården så att primärvården 
är navet i vården och samspelar med annan sjukvård och socialtjänst.  

Omställningen till nära vård är påbörjad de tre närsjukvårdsområdena i Västerbotten, i samverkan 
med kommunerna. En viktig del i omställningen är samspelet mellan regioner och kommuner, där 
både förtroendevalda och tjänstepersoner är delaktiga. 

De förtroendevalda i samverkansforumet vård och omsorg har fattat beslut om framtidsbild och en 
gemensam systemledning för nära vård i Västerbotten. Samråd vård och omsorg har också 
rekommenderat Region Västerbotten och länets kommuner att Samråd vård och omsorg och 
Länssamverkansgrupperna utgör systemledning för Nära vård i Västerbotten och att Framtidsbild 
Nära vård 2030 fastställs. 

Systemledningens uppgift är att på en övergripande nivå ansvara för hela systemet, resultat och 
utvärdering.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med Samråd vård och omsorgs förslag. 

Regionfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

  



Miljö- och klimatstrategi för Region Västerbotten 

Under 2019 gjordes en kartläggning av Region Västerbottens klimatbelastning. Den visade att 
verksamhetens utsläpp uppgår till ca 75 000 ton koldioxidekvivalenter per år. För att minska 
utsläppen gav regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att ta fram förslag till långsiktiga 
klimatmål för regionen. Arbetet resulterade i förslag till miljö- och klimatstrategi för Region 
Västerbotten. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionalutvecklingsnämnd har godkänt förslaget för fortsatt 
beredning i Regionstyrelsen. Regionala utvecklingsnämnden beslutade även att bilägga synpunkter 
som framförts på nämndens sammanträde. 

Vid regionstyrelsens sammanträde i april 2021 återremitterades förslaget för att kompletteras med 
att delmål fastställs till 2030.  

Förslag till miljö- och klimatstrategi har nu reviderats och det reviderade förslaget innehåller 
långsiktiga mål och består av inriktningsmål och mätbara indikatorer till 2030.  

Miljö- och klimatstrategin gäller Region Västerbottens interna verksamheter, det vill säga de frågor 
som styrelse/nämnder och verksamheter har direkt rådighet över i rollen som till exempel vård- och 
servicegivare, arbetsgivare, samhällsaktör, ledare och medarbetare. Varje verksamhet ansvarar för 
att arbeta med miljö- och klimatstrategin utifrån sin egen verksamhetsstyrning. 

Regionfullmäktige har beslutat att anta miljö- och klimatstrategin.  

Dokumentet finns att läsa bland handlingarna, se ärende 17: 
https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2021-09-21  

 

Regionfullmäktiges sammanträdestider 2022 

Regionfullmäktige har beslutat att sammanträda enligt följande 2022: 

 22 februari 
 26–27 april 
 21–22 juni 
 11 oktober 
 29–30 november 

Gruppmöten äger rum den 21 februari, 25 april, 20 juni, 10 oktober, 28 november 

 

Fler ärenden som behandlades under mötet: 

 Överenskommelse om digitala covidbevis tillfrisknandebevis -Tilläggsöverenskommelse 
mellan staten och SKR om antigentester - ökad nationell testning och smittspårning covid-19 
2021 

 Utbetalning av partistöd 2022 samt redovisning av partistödets nyttjande 2020 
 Valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 
 Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet 
 Redovisning av kompletterande bilagor till årsredovisning 2020 
 Valärenden 2021 


