
Sammanfattning från regionstyrelsen den 14 december 2021 

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 
den 14 december. Samtliga beslut finns att ta del av i protokollet. 

För handlingar till ärendena, se:  

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2021-12-14  

6. Återrapportering av uppdrag - Intern organisation och riktlinje för 
visselblåsarfunktion - anpassning till ny lag 

I april beslutade regeringen om en lagrådsremiss för genomförandet av EU-direktivet om 
visselblåsning. Den nya lagen innehåller krav på införande av rapporteringskanaler samt 
förtydligande om vem som kan larma om oegentligheter. 

Med anledning av detta beslutade regionstyrelsen i juni 2021 att ge i uppdrag till regiondirektören 
att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att efterleva den nya visselblåsarlagen. 
Återrapportering skulle ske till regionstyrelsen under hösten 2021. 

I återrapporten redogör regiondirektören för det arbete som genomförts samt hur funktionen 
kommer att formas och hur organisationen kring funktionen ska fungera. En arbetsgrupp har tasgitr 
fram förslag till styrdokument som innefattar vem som kan anmäla, vad som kan anmälas, hur man 
anmäler och hur anmälan utreds.  

Riktlinjen gäller inom hela Region Västerbotten och kan nyttjas av alla anställda samt studenter, 
praktikanter och övriga som har god insyn i organisationen. Förtroendevalda politiker omfattas inte 
av riktlinjen. Riktlinjen kommer antas av regiondirektören. 

Varje ärende ska registreras och dokumenteras, visselblåsaren ska få återkoppling på sitt ärende 
oavsett det utreds eller överlämnas till annan instans. En sammanställning av inkomna ärenden och 
handläggning ska rapporteras till regiondirektör och regionstyrelse. 

Nu pågår kravfångst inför upphandling av ett digitalt verktyg för anonymitet. Tjänsten bedöms vara 
tillgänglig under första kvartalet 2022 under förutsättning att upphandlingen går enligt plan. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna återrapporten. 

 

7. Månadsrapport per oktober 2021 

Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader för perioden januari–oktober uppgår till - 
150 miljoner kronor. Regionstyrelsen redovisar en avvikelse på - 53 miljoner kronor, hälso- och 
sjukvårdsnämnden redovisar en avvikelse på - 118 miljoner kronor och övriga styrelser och nämnder 
redovisar en positiv avvikelse mot budget. De negativa avvikelserna härrör främst till 
personalkostnader och pensionskostnader. Pensionskostnaden består till stor del av en 
engångskostnad och höga personalkostnader kan förklaras av extra personal för vaccinering. 

Kostnaderna för utomlänsvården är lägre jämfört med samma period förgående år, motsvarande 11 
procent.   

 



Kostnaderna för hyrpersonal är (ackumulerat oktober) 194 miljoner kronor, vilket är 5 procent högre 
än motsvarande period 2020. 

Inom sjukhusvården är ökning 15 procent varav verksamheter inom somatik en ökning med 38 
procent och inom primärvården en minskning med 4 procent. Antal köpta hyrläkarveckor har ökat 
med 12 jämfört med samma period förgående år och antal köpta hyrveckor för sjuksköterskor har 
minskat med 10 veckor jämfört med förgående år. 

Omställningsplanen redovisar en högre uppfyllelse jämfört med tidigare år, för perioden januari–
oktober är effekten 130 miljoner kronor (89 procent). 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna månadsrapporten. 

 

8. Finansrapport Region Västerbotten september 2021 

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för 
perioden 2005-08-31 – 2021-09-30. 

Likvida medel per sista september uppgick till 522 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit 
på 100 miljoner kronor. 

Den totala portföljen utvecklades – 3,0 % vilket är - 0,6 % mot index som utvecklades – 2,4 % under 
månaden. 

Aktieportföljen utvecklades – 3,9 %, vilket är - 0,6 % mot index som utvecklades – 3,3 % under 
månaden. 

Ränteportföljen utvecklades – 0,1 %, vilket är + 0,3 % jämfört med index som gick - 0,3 % under 
månaden. 

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. 

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn. 

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

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-
08-31 – 2021-09-31. 

 

9. Finansrapport Region Västerbotten oktober 2021 

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för 
perioden 2005-08-31 – 2021-10-31. 

Likvida medel per sista oktober uppgick till 527 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 
100 miljoner kronor. 

Den totala portföljen utvecklades + 2,6 % vilket är + 0,2 % mot index som utvecklades + 2,4 % under 
månaden. 

Aktieportföljen utvecklades + 3,5 %, vilket är + 0,0 % mot index som gick + 3,5 % under månaden 



Ränteportföljen utvecklades - 0,2 %, vilket är + 0,0 % jämfört med index som gick -0,2 % under 
månaden. 

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. 

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn. 

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

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-
08-31 – 2021-09-31. 

 

20. Omfördelning av ersättning och kostnader för PCR tester och smittspårning 

Under år 2021 har region Västerbotten fått ersättning från staten för det antal Covid-19 relaterade 
PCR tester och tillkommande smittspårning, som genomförts när medborgarna inom regionen testats 
positiva för covid-19. 

Verksamheterna inom och utom regionen har löpande ersatts för de kostnader som uppstått i 
samband med PCR tester och smittspårning. 

Hanteringen av utbetalda och inkommande ersättningar, har skett inom Regionstyrelsens 
verksamheter. Det överskott som det har genererat har följts upp, prognostiserats och rapporterats 
till centrala ledningsgruppen och Regionstyrelsen. Som effekt av beslutad riktlinje för fördelning av 
statsbidrag föreslås ersättningar och kostnader samt budget för dessa flyttas över till hälso- och 
sjukvårdsnämnden, vid årets slut. 

Fram till sista oktober uppgår skillnaden mellan ersättningar och kostnader för tester och 
smittspårning från staten med ett överskott om 181 216 tkr. 

Regionstyrelsen har beslutat att omfördela överskott av intäkter och kostnader för PCR-tester och 
smittspårning vid årets slut för hela år 2021 från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

21. Satsning på barn- och ungdomsidrott och kultur inom regionen 

Regionstyrelsen har beslutat att satsa på idrott och kultur som ett led i att omhänderta pandemins 
effekter genom att förebygga negativa folkhälsoeffekter och utjämna villkoren mellan barn och unga. 

1 miljon kronor ges i bidrag till Riksförbundet SISU idrott år 2021. 

1 miljon kronor till Regional utvecklingsnämnd att fördelas till kulturföreningarna år 2022. 

Medel tas som en ettårig satsning ur Regiondirektörens övriga anslag och riktade bidrag för 
pandemins effekter. 

Bakgrunden är att barn- och ungdomsidrotten och kulturen spelar en viktig roll för folkhälsan – såväl 
den fysiska som den psykiska. Pandemin har inneburit att många idrotts- och kulturföreningar i 
Västerbotten inte kunnat genomföra sin viktiga verksamhet som vanligt. Satsningen är ett led i att få 
tillbaka det engagemang inom barn- och ungdomsidrott och kultur som rådde innan pandemin och få 
människor att vilja och våga engagera sig igen. Det är en viktig och förebyggande folkhälsosatsning 
och ett sätt att utjämna villkoren för barn och unga. 



Idrottsrörelsen får sedan tidigare bidrag från Region Västerbotten och den här satsningen är utöver 
dessa bidrag. 

Satsningen på barn- och ungdomsidrott kommer att genomföras med hjälp av Riksförbundet SISU 
och satsningen på kulturföreningarna hanteras via Regionala utvecklingsnämnden. 

 

23. Basutbud för 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa ett gemensamt basutbud på 1177.se för all primärvård. 

Idag är utbudet av 1177 Vårdguidens e-tjänster i Region Västerbotten valfritt inom både primärvård, 
tandvård och specialistvård. Möjligheten till digital kontakt ökar tillgängligheten till vården och 
jämlikheten mellan invånare. Invånare har förväntningar på att samma digitala kontaktvägar ska vara 
möjliga oavsett vilken mottagning invånaren behöver kontakta.  

Hur länge en invånare behöver vänta för att få svar på ett inskickat ärendet varierar också det mellan 
olika mottagningar och olika e-tjänster. Det innebär ojämlikhet och otydlighet vad gäller 
tillgänglighet.  Dessutom skapar det en osäkerhet om när invånaren kan förvänta sig ett svar och kan 
antyda att det är mer fördelaktigt att ringa till vården. 

Så här ser det beslutade gemensamma basutbudet på 1177.se för all primärvård ut: 

 Beställ tid 
 Av/omboka tid 
 Förnya recept 
 Förnya hjälpmedel 
 Förläng sjukskrivning 
 Beställ journalkopia 
 Kontakta mig 

För specialistvården på sjukhusen, samt för tandvården, ser det beslutade utbudet ut så här:  

 Av/omboka tid 
 Beställ journalkopia 
 Kontakta mig 

 

Tilläggstjänster: 

 Förnya recept 
 Förnya hjälpmedel 
 Förläng sjukskrivning 

Basutbudet för specialistvård delas upp i två delar, ett fast utbud (enligt ovan) samt tilläggstjänster. 
Tilläggstjänsterna ska erbjudas om det ingår i verksamhetens utbud. 

Digital kontakt ska likställas med att kontakta en mottagning via telefon. Ärenden som skickas in till 
vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster ska i enlighet med vårdgarantin besvaras inom tre vardagar. 
Genom e-tjänsterna får invånaren kontakt med sin mottagning samma dag och ska få ett svar inom 
tre vardagar. 

 



24. Prioritering för ny- och ombyggnationer vid Skellefteå lasarett 

Covid19-pandemin har synliggjort att de somatiska slutenvårdsavdelningarna i Skellefteå inte klarar 
vårdhygienisk standard. Vården kan idag inte motsvara de krav som finns angivna i nationell standard 
för vårdhygien och byggnationer. 

Med denna vetskap som grund blir det viktigt att, utifrån tidigare beslutad plan 2018, göra en ny 
prioritering av vilka byggnader som i första läget måste uppföras i Skellefteå. Detta för att klara 
gällande krav för att bedriva av en modern och säker sjukvård. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar om att ersätta planeringsordning 
från 2018 till att prioritera uppförandet av en vårdbyggnad för somatiska slutenvårdsavdelningar, 
akutmottagningen och laboratoriemedicin och att ge regiondirektören i uppdrag att omgående 
påbörja arbetet. 

Prioriteringen av verksamhetsinnehåll i kommande stegvisa nybyggnationer föreslås vara: 

1. somatiska slutenvårdsavdelningar, akutmottagning och laboratoriemedicin (vilka bör placeras i 
samma byggnad). 

2. tekniktäta verksamheter (tex. operation, intensivvården och röntgen) 

3. psykiatri. (Psykiatriverksamheten är lokaliserade i byggnader som nu anpassas för överskådlig 
framtid). 

Ekonomiska medel för upprättande av ny vårdbyggnad i Skellefteå finns redan i fastighetsplan och 
ram. 

Regionstyrelsen har beslutat i enlighet med förslagen. 

 

25. Etablering av fastighetsmodul för laboratorieverksamhet vid Norrlands 
universitetssjukhus 

Situationen inom Laboratoriemedicins kliniska del och forskning har under flera år verkat i en miljö 
som inte varit anpassad för uppdraget. Lokalerna är gamla och funktionen bygger på arbetssätt från 
60-talet. 

Arbetsmiljöproblem har funnits och finns och dessa har ökat under senaste året med följd av kraven 
på ökad produktion och avsaknad av anpassade lokaler. 

En ny lab-modul kan snabbt erbjuda moderna och funktionella lokaler för forskning inklusive ett 
högrisk-lab. Samtidigt frigörs utrymme i befintliga lokaler för att klara de akuta problemen för 
Regionens lab-verksamhet. 

En ny lab-modul skapar tid för en planering av en långsiktig modern labfunktion som säkerställer en 
framtidssäkrad, rationell och effektiv analysverksamhet samt forskning och utbildning tillsammans 
med Umeå universitet. 

För att möjliggöra etableringen har regionfullmäktige vid sammanträdet i november 2021 beslutat 
att utöka investeringsramen. Hyresavtal med Umeå universitet innebär ingen ökad driftkostnad för 
Regionen. 

Regionstyrelsen har beslutat att paviljonger uppförs och befintliga lokaler anpassas enligt förslag. 



Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för en långsiktig lösning av lab-
lokaler inom 10 år, presenteras för regionstyrelsen senast 2025. 

 

28. Motion om att utreda effektiviseringspotential genom extern analys av 
verksamheten i Region Västerbotten 

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att en extern utredning ska 
genomföras av Region Västerbottens verksamheter för att identifiera besparingspotential. 

Av motionssvaret framgår att det, utöver accelerering av omställningsplanen, pågår 
utvecklingsarbete i syfte att stärka lednings och styrning för ökade genomförandekraft av 
regionplanen, kostnadskontroll och en tillitsbaserad kultur som stödjer ökat ansvarstagande. Det 
anses inte värdeskapande att lägga tid och pengar på en extern genomlysning, i stället för att 
fortsätta fokusera på pågående aktiviteter och dess leverans. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservation: M 

29. Motion om en hållbar region för stad, tätort och glesbygd 

Centerpartiet föreslår i en motion till regionfullmäktige att fullmäktige ska ge regionstyrelsen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för nämnder, utskott och styrelsen att landsbygdssäkra alla beslut. 

Av motionssvaret framgår att motionen det redan finns rutiner och stöddokument för 
ärendeberedning. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservation: C 

30. Motion om att erbjuda mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år 

Marianne Normark (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige Region Västerbotten utreder 
förutsättningarna för att kunna erbjuda kvinnor mammografiscreening upp till 80 års ålder. 

Av motionssvaret framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
ett uppdrag att utreda möjligheten att ta bort den nuvarande övre åldersgränsen på 74 år för 
mammografi. Utredningen kommer att genomföras under 2022 och redovisas för nämnden i 
samband med delårsuppföljning per april 2022. 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar Motionen anses besvarad. 

Reservation: L 

 

Fler ärenden som regionstyrelsen behandlade på sammanträdet 
Alla ärenden finns beskrivna i protokollet som publiceras några dagar efter sammanträdet bland 
handlingarna. 



https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2021-12-14  

4. Anmälan av initiativärenden 

10. Återrapport från regionala utvecklingsnämndens bolagsdialog med AC-Net Internservice AB 

11. Återrapportering från regionala utvecklingsnämndens bolagsdialog med AC-Net Externservice AB 

12. Återrapport från regionala utvecklingsnämndens bolagsdialog med ALMI Företagspartner AB 

13. Regionstyrelsens uppsikt över samordningsförbunden 

14. Regionstyrelsens uppsikt över Science Park i Umeå AB 

15. Beslut om nedsättning av arvode enligt lagen om ersättning för fysioterapi 

16. Utökad uppföljning av Västerbottens hälsoundersökningar 

17. Riktlinje för ärendeberedning i Regionstyrelsen 

18. Tillsynsplan för intern kontroll 2022 

19. Tillägg av målnivåer och ändring av indikatorer regionstyrelsens verksamhetsplan 2022 

22. Svar på Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs remiss om förbundsordning 

26. Styrel, prioritering av samhällsviktiga elanvändare 

27. Regional evakueringsplan 

31. Valärenden 2021 

 


