
Sammanfattning från regionstyrelsen den 1 mars 2022 

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 
den 1 mars. Samtliga beslut finns att ta del av i protokollet. 

För handlingar till ärendena, se:  

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-03-01  

 

Informationer, regiondirektörens månadsrapport 

Regionstyrelsen har beslutat att informationen är delgiven. 

Se presentation i handlingarna för ärende 5: 
https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-03-01  

 

Ställningstagande för stöd till Ukraina och vidare hantering 

Med anledning av situationen i Ukraina pågår nationell planering av regioner och andra aktörers 
inblandning med stöd och annan hjälp till Ukraina. Planering pågår och snabba beslut om hur 
regionen ska agera kan komma att bli aktuellt. För att underlätta regionens hantering föreslås att 
regionstyrelsens ordförande fattar ett så kallat ordförandebeslut i det fall ett politiskt beslut behövs.  

Regionstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom denna hantering. 

 

Region Västerbottens finansrapport per november 2021 

En likviditets-, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för 
perioden 2005-08-31 – 2021-11-30 Totala portföljen utvecklades +2,7% vilket är +1,0% mot index 
som utvecklades +1,7% under månaden. 

Aktieportföljen utvecklades +3,6 % under månaden, vilket är +1,2 % mot index, som gick +2,3 %. 
Ränteportföljen utvecklades +0,0%, vilket är -0,3% mot index som gick +0,3%. 

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. 

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn. 

Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %. Likvida 
medel uppgick till 666 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2021-11-30. 

 

Finansrapport Region Västerbotten december 2021 

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för 
perioden 2005-08-31 – 2021-12-31. 



Den totala portföljen utvecklades +2,8% vilket är -0,2% mot index som utvecklades +2,9% under 
månaden. 

Aktieportföljen utvecklades +3,6% under månaden, vilket är -0,7% mot index, som gick +4,3%. 

Ränteportföljen utvecklades +0,0%, vilket är +0,2% mot index som gick -0,2%. 

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. 

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn. 

Likvida medel uppgick till 772 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%. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2021-12-30 
godkänns. 

 

Region Västerbottens finansrapport per januari 2022 

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för 
perioden 2005-08-31 – 2022-01-31. 

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

Aktieportföljen utvecklades -5,4% under månaden, vilket är -0,6% mot index, som gick -4,8%. 

Ränteportföljen utvecklades -0,2%, vilket är +0,1% mot index som gick -0,4%. 

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. 

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn. 

Likvida medel uppgick till 509 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%. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för perioden 2005-08-31 – 2022-01-31. 

 

Svar på granskningsrapport om kontroll över beslut 2021 

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens kontroll över beslut. Revisionen anser att 
regionstyrelsen har en svag kontroll över om beslut tas av personer med rätt befogenheter. 
Dessutom att kunskapen om hur beslut ska tas är låg samt att det finns en generell brist i alla tre 
förvaltningar att beslut inte i tillräcklig utsträckning blir dokumenterade, anmälda och anslagna.  

Mot bakgrund av granskningen och lämnar revisionen följande rekommendationer: 

 Utred hur delegationsordningar kan utvecklas och bli tydligare om vilka beslutsbefogenheter 
som delegeras. Klargör gränser om vad som inte är delegerat och vad som är delegerat. 
Plocka även bort åtgärder som innebär ren verkställighet. 



 Besluta om tydligare regler och rutiner för hur beslut ska dokumenteras och anmälas. Av 
dokumentationen bör det bland annat framgå med vilka befogenheter beslut är tagna. 

 Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utveckla digitala stödsystem för hanteringen 
av beslut. Säkerställ att det är enkelt och effektivt att dokumentera och anmäla beslut. 

 Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka regler som 
gäller. 

 Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och anmäls 

I sitt yttrande skriver regionstyrelsen att det finns rutiner och utbildningsinsatser för hantering av 
beslutsbefogenheter men hanteringen av delegationsbeslut kan alltid utvecklas och förbättras, vilket 
också redan sker inom förvaltningen. 

Regionstyrelsen har godkänt yttrandet och beslutat att överlämna det till revisionen.  

Protokollsanteckning: Alliansen 

 

Svar på granskningsrapport om samverkan för regional utveckling 

Regionens revisorer har granskat samverkan för regional utveckling. Revisorerna anser att regionens 
samverkan med kommunerna inte är förenlig med kommunallagens bestämmelser på vissa områden.  

Man lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen: 

 Lämna förslag till beslut till fullmäktige om överenskommelse och avtal om samverkan för 
regional utveckling för kommande mandatperiod. 

 Säkerställ i beredningen av arvodesregler att reglerna överensstämmer med kommunallagen, 
samt att tillägg i arvodesreglerna under mandatperioden finns samlat i samma dokument. 

I sitt yttrande skriver regionstyrelsen att man i huvudsak delar revisionen syn att fullmäktige ska 
besluta om samverkan med kommunerna, däremot har regionala utvecklingsnämnden rätt att teckna 
avtal med respektive kommun. Man har sett över regler för arvodering inför den nya 
mandatperioden och anpassat dem för att överensstämma med kommunallagens bestämmelser. 

Regionstyrelsen har godkänt yttrandet och beslutat att överlämna det till revisionen.  

 

Svar på granskningsrapport om hanteringen av folkhälsobidrag 

Regionens revisorer har granskat hanteringen av folkhälsobidrag. Revisorerna anser att 
regionstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kontroll över hanteringen av folkhälsobidragen och 
lämnar följande rekommendationer: 

 Säkerställ att det finns tydliga rutiner för kontroller av att regler och riktlinjer uppfyll 
 Säkerställ att beviljade beslut om bidrag baseras på kompletta ansökningar utifrån styrande 

dokument. 
 Säkerställ att beslut om folkhälsobidrag tas av behörig person och återanmäls till styrelsen. 

I sitt yttrande skriver regionstyrelsen att man i stort delar bedömningen att de nyligen antagna nya 
riktlinjerna inte följts i sin helhet under handläggning av folkhälsobidrag för 2021 eller 2022 och att 
åtgärder är vidtagna för att säkerställa god hantering. 



Regionstyrelsen har godkänt yttrandet och beslutat att överlämna det till revisionen.  

 

Fördelning av överenskommelser och riktade bidrag år 2022 

Inför varje nytt år beslutar Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om 
överenskommelser och riktade bidrag inom olika områden i den kommunala och regionala 
verksamheten.  

Inför år 2022 blev en del av dessa överenskommelser beslutade och presenterade i senare delen av 
december 2021 och i slutet av januari 2022. Bidrag för kulturverksamhet om ca 95 miljoner kronor 
inom regional utveckling är beslutade inom regionala utvecklingsnämnden i enlighet med de 
framtagna riktlinjerna. 

Region Västerbotten får ca 321 miljoner kronor i överenskommelser och riktade bidrag till 
vårdområdet år 2022. 

Sedan tidigare är 234,0 miljoner kronor av de riktade bidragen medräknade i den permanenta och 
årligt återkommande budgeten inom Regionen. De är fördelade till två nämnder Regionstyrelsen och 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det återstår ca 87,1 miljoner kronor att fördela. 

Regionstyrelsen har beslutat att 26,316 miljoner kronor fördelas till Regionstyrelsen samt att 60,745 
miljoner kronor fördelas till Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Regionstyrelsen  

Från överenskommelse Psykisk hälsa 24,816 mnkr 

 17,746 mnkr till länsgemensamma F&U välfärd 
  7,069 mnkr till Primärvård 

Från överenskommelsen Ökad tillgänglighet 1,500 mnkr 

 1,500 mnkr till kvinnors hälsa genom primärvården 

Hälso- och Sjukvårdsnämnden  

Från överenskommelse Psykisk hälsa 0,800 mnkr 

 0,800 mnkr till psykisk hälsa barn- och ungdomspsykiatrin 

Från överenskommelsen Ökad tillgänglighet 7,434 mnkr 

 7,434 mnkr Ökad tillgänglighet 

Från riktat bidrag Uppdämda vårdbehov 

 52,511 mnkr Uppdämda vårdbehov att samverka med primärvården/RS beställarenhet 

 

Planeringsförutsättningar 2023–2026 

Regionstyrelsen har godkänt planeringsförutsättningar inklusive bilagor för perioden 2023–2026. 



Planeringsförutsättningar 2023–2026 beskriver nuvarande och framtida ekonomiska och 
verksamhetsmässiga förutsättningar för regionens arbete med planering och budget. 

Med dokumentet följer ett antal bilagor såsom investeringsplan och budgetramar för respektive 
nämnd samt uppföljningsplan. 

Planeringsförutsättningarna används som underlag för revidering och framtagande av regionplan 
samt nämndernas egna verksamhetsplaner. 

Protokollsanteckning: Alliansen. 

 

Upphandling av arbetsplatsutrustning - tilldelningsbeslut 

I januari 2022 togs beslut om att påbörja en upphandling av arbetsplatsutrustning. Beslutet fattades 
av regionstyrelsens ordförande som ett brådskande ordförandebeslut. 

Upphandlingen avser ramavtal för Arbetsplatsutrustning för avtalsperioden 2022-07-01 - 2024-06-30. 

Regionstyrelsen har beslutat att tilldela XXXXX som leverantör.  

Namn på leverantör/er anges i det justerade protokollet.  

 

Initiativärende (M): Hjälp Ukraina med mediciner, sjukvårdsmaterial och 
sjukvårdsutrustning 

Nicklas Sandström (M) har lämnat in ett initiativärende till regionstyrelsen där han skriver att den 
ukrainska ambassaden i Sverige har efterfrågat akut hjälp med sjukvårdsutrustning, läkemedel och 
medicinsk teknisk utrustning. I Umeå finns ett lokalt initiativ Akut hjälp till Ukraina som har genom 
den ukrainska ambassaden ställt frågan till Region Västerbotten. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår moderaterna att regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson 
(S) tar ett ordförandebeslut om att bistå Ukraina med medicinsk utrustning. 

Regionstyrelsen har beslutat att ärendet inte föranleder någon ytterligare åtgärd med anledning av 
att arbetet redan är påbörjat.  


