
Sammanfattning från regionstyrelsen den 17 maj 2022 

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 

den 17 maj. Samtliga beslut finns att ta del av i protokollet. 

För handlingar till ärendena, se:   

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-05-17  

 

Region Västerbottens finansrapport per mars 2022 

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för 

perioden 2005-08-31 – 2022-03-31. 

Sammanställningen visar att den totala portföljen utvecklades 0,2% vilket är -1,3% mot index som 

utvecklades 1,5% under månaden. 

Likvida medel uppgick till 1 874 miljoner kronor till 0% ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner 

kronor. 

Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34%. 

På grund av byte av förvaltare har en rapport för perioden inte upprättats, rapport för april delges 

regionstyrelsen vid kommande sammanträde 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna informationen. 

 

Vaccinationskrav för viss personal inom hälso- och sjukvården 

Maria Lundqvist Brömster (L) föreslår i ett initiativärende att regionen ska införa vaccinationskrav för 

viss personal inom hälso- och sjukvården. 

I hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar beskrivs arbetsgivarens möjligheter att ställa krav om att 

anställda ska vaccinera. Krav på vaccination mot covid-19 samt andra samhällsfarliga sjukdomar kan 

idag redan ställas i verksamheter utifrån särskilda skäl. Att vidga detta till en generell tillämpning för 

alla verksamheter är dock inte möjligt idag utifrån lagliga skäl. 

Svaret är i linje med Sveriges kommuner och regioners ställningstagande. 

Regionstyrelsen har beslutat att avslå initiativärendet. 

 

Utredning om Geriatrisk vårdcentral är ett alternativ inom Hälsoval primärvård 

I november 2019 anmälde Centerpartiet en motion i regionfullmäktige där man föreslog att 

Geriatrisk Vårdcentral (GVC) kunde vara ett alternativ för regionens primärvård och att det borde 

läggas in i Hälsovalet. Regionfullmäktige beslutade i april 2021 att bifalla motionen och att en 

utredning om Geriatrisk Vårdcentral (GVC) skulle genomföras. 

Av utredningen framgår att GVC är en arbetsmetod för primärvårdens arbete med äldre. Syftet är att 

skapa en tydlig ansvarsfördelning och ökad patientdelaktighet och ge förutsättningar för en tydligare 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-05-17


integrering av läkarens ansvar i teamsamverkan. Målet är att ge äldre och multisjuka ett bättre 

omhändertagande och ett klart uttalat och gemensamt mål för kommun och region Vidare att i 

Hälsoval primärvård beställs generellt sett inte specifika arbetsmetoder. Arbetsmetoden GVC är inte 

formaliserad och tillgänglig i något vårdsystem eller etablerat kunskapsstöd, arbetsmetoden GVC är 

inte utvärderad. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna utredningen om Geriatrisk vårdcentral. Utredningen 

överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden att bedöma om och hur ”Arbetsmetod GVC” kan 

formeras och utvärderas för att utgöra regionens beslutade vårdprogram för primärvårdens 

äldrevård. Hälso- och sjukvårdsnämndens ställningstagande i frågan ska delges regionfullmäktige. 

 

Beslut om sommarstängningar och utbudsbegränsningar inom primärvården, juni–

augusti 2022 

I beställningen av Hälsoval 2022 står att hälsocentraler, i undantagsfall, kan få möjlighet, efter 

godkännande av regionstyrelsen, att helt stänga hälsocentralen i max fyra veckor under perioden 

juni–augusti. I beställningen regleras också möjlighet till utbudsbegränsning. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har till regionstyrelsen hemställt om stängningar och 

utbudsbegränsningar under sommaren 2022 inom primärvården. En begäran har även inkommit från 

en privat vårdgivare. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat ärendet och godkänt utbudsbegränsningar för den 

regiondrivna primärvården under sommaren 2022 och föreslår att regionstyrelsen godkänner detta.  

Regionstyrelsen har beslutat i enlighet med förslag. Den huvudsakliga orsaken till att begränsa 

verksamheten är personalbrist under semesterperioden. 

De utbudsbegränsningar som föreslås för sommaren finns listade i bilaga för ärende 17 bland 

handlingarna: https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-05-17  

 

Granskning om hanteringen av tjänstebilar 

Revisorerna har granskat hanteringen av tjänstebilar. I rapporten framkommer att granskningen inte 

visar på några väsentliga avvikelser i användningen av tjänstebilarna, det finns dock brister i styrning 

och kontroll. 

Mot bakgrund av resultatet lämnar revisionen följande rekommendationer: 

• Riktlinjer för tjänstebilar behöver uppdateras och kompletteras 

• Det saknas strategi för elektrifiera regionens fordon 

• Det saknas enhetliga rutiner för bokning, nyckelhantering, drivmedelskort med mera 

• Det saknas uppföljningar och kontroller 

I regionens yttrande över granskningen beskrivs olika åtgärder som regionstyrelsen tänker genomförs 

med anledning av detta. 

Förslag till beslut 

 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-05-17


Utökad lokalvård för minskad problematik med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) 

BRO-gruppen har upptäckt att en del av regionens problem med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har 

koppling till nuvarande riktlinjer och resurser för lokalvård 

Fastighet och Intern Service föreslår därför att lokalvården ska förstärkas. Fastighet är med och 

delfinansierar den utökade lokalvården, då det över tid ger minskade BRO kostnader och minskad 

ohälsa relaterat till BRO. 

Övrig finansiering föreslås ske via centralt tillskott i form av regionstyrelsens anslag för oförutsedda 

händelser. Under den inledande perioden blir dock inte effekterna möjliga att räkna hem, utan viss 

ekonomisk satsning är nödvändig. 

Intern Service resurser utökas för att skapa förutsättningar för utökad lokalvård vid regionens sjukhus 

i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Fastighet delfinansierar satsningen med 50 % av kostnaden för 2022 

vilken är beräknad till 815 000 kr, samt med 1 miljon av de 2,3 miljonerna för 2023.  

Om projektet når önskade resultat, är tanken att förvaltningen därefter hantera detta inom ordinarie 

verksamhet och kostnader. 

Planen är att den utökade lokalvården startar from den 1 september 2022. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna en utökning av lokalvården i enlighet med förslaget. 

Regionstyrelsen delfinansierar satsningen med 407 000 kr för 2022 samt med 1 300 000 för 2023 ur 

styrelsens anslag för oförutsedda händelser. 

 

Måltidsstrategi för Region Västerbotten 

Regionstyrelsen beslutade i februari 202 om kostdistributionen vid Lycksele lasarett. I samband med 

beslutet fick regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på en länsövergripande strategi för 

måltidsdistribution, med tyngdpunkt på patientperspektivet och måltidsmodellen. 

Förslaget till måltidsstrategi baseras på tio perspektiv: 

1. Kundnöjdhet 

2. Hållbarhet 

3. Resurseffektivitet 

4. Attraktiv aktör 

5. Utveckling 

6. Hälsa 

7. Robusthet 

8. Tillgänglighet 

9. Ekonomisk metod 

10. Kvalitet 

Strategin är i linje med Livsmedelsverkets nya riktlinjer samt syftar bland annat till att uppnå en 

effektiv, hållbar och robust måltidshantering för Region Västerbotten. 

Regionstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet. 

 



Motion om persontrafik Jörn-Bastuträsk-Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn 

Centerpartiet föreslår i en motion till regionfullmäktige att införa persontrafik via järnväg längst med 

sträckan Jörn - Bastuträsk - Skellefteå - Bergsbyn - Skelleftehamn. Förslaget är att sträckan trafikeras 

med rälsbusstrafik. Centerpartiet bedömer att förslaget ligger väl i linje med Agenda 2030, specifikt 

med möjligheten till en större arbetsmarknadsregion, hållbara transporter och möjlighet till bättre 

kompetensförsörjning. 

Centerpartiet föreslår att regionfullmäktige ger i uppdrag till regionala utvecklingsnämnden att 

utreda möjligheten med persontrafik mellan Jörn, Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn och 

Skelleftehamn. Dessutom att Norrtåg utreder möjligheten med persontrafik på sträckan. 

Av motionssvaret framgår att sträckan kräver stora insatser vad gäller infrastruktur för att det ska bli 

aktuellt med persontrafik längst med sträcka.  

Regionfullmäktige har beslutat att motionen anses besvarad.  

 

Fler ärenden som regionstyrelsen behandlade på sammanträdet 

7. Svar på remiss SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa 

samhällsnyttiga funktioner 

10. Ersättning för ej listade barn och ungdomar inom tandvården 

12. Fördelning av statsbidrag till privata vårdgivare för ersättning för faktiska momskostnader 

14. Nedsättning av arvode enligt lagen om ersättning för fysioterapi 

17. Överenskommelse och verksamhetsbidrag RF/SISU Västerbotten 

18. Tilläggsbudget för regionala utvecklingsnämnden 2022 för utökat anslag till Norrtåg 

Alla ärenden finns beskrivna i protokollet som publiceras några dagar efter sammanträdet bland 

handlingarna. 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-05-17  
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