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DEN 2 NOVEMBER KL. 9.15 
 
 
§ 170 Kungörelse om mötet 

 
Det antecknades till protokollet att kungörelse om mötet enligt föreskrifterna i 5 kap. 
§ 13, kommunallagen, utfärdats av regionfullmäktiges ordförande den 24 oktober 
2022. Kungörelse har skett på regionens anslagstavla och tillkännagivandet om mötet 
har skickats till varje ledamot och ersättare.  
 
 
§ 171 Öppnande av mötet 
 
Regionfullmäktiges ålderspresident Christina Nordenö hälsade regionfullmäktiges 
ledamöter samt övriga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 172 Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga  
                   regionfullmäktigeledamöter 
 
Förhindrade: 
Sara Nylund (S) 
Krister Mc Carthy (S)  
Sasha Alexander Cavic (SJVP) 
Caroline Nordgren (SJVP) 
Jeanette Karlsson (M) 
Oskar Andersson (M) 
Nina Orefjärd (V) 
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I deras ställe har kallats ersättarna: 
Kristoffer Högstedt Gustafsson (S) 
Susanne Lindahl (S)  
Anna Eriksson (SJVP) 
Sandra Formgren (SJVP) 
Carl Thunberg (M) 
Håkan Svensson (M) 
Carl-Fredrik Edgren (V)  
  
 
 
Närvarolista regionfullmäktige bilaga 1 

 
 
 
 
 

§ 173 Val av justerare för protokollet 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att utse Håkan Svensson (M) med Ulrika Frestadius (M) som ersättare och Mats 
Hellhoff (SD) med Dan Rasmusson (SD) som ersättare att justera protokollet den 16 
november kl. 9.15 i sammanträdesrummet Nämndsalen i Härnösand.  

 
 
 
 
 
 

§ 174 Val av ordförande och två vice ordförande för tiden fram till och 
med den 14 oktober 2026  

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa möte. 
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§ 175 Information från regiondirektören 
 
Regiondirektören Åsa Bellander informerar bland annat om att vi tillsammans 
ansvarar för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet 
att delta i samhället, bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, folkbildning, kultur 
och kollektivtrafik. Vi måste också både komma ihåg och uppmärksamma alla våra 
1000-tals medarbetare som varje dag går till jobbet med stolthet och glädje och trivs 
på jobbet. Vi har många, många medarbetare som jobbat i olika roller inom regionen 
under hela sitt yrkesverksamma liv och genom kompetensutveckling idag jobbar med 
andra uppdrag jämfört med när de anställdes. 
 

 
Anförandet bifogas som bilaga 2 
 
 

 
§ 176 Fastställande av föredragningslistan 
 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att fastställa förslag till föredragningslista. 

 
 

§ 177 Delgivningar 
 
Protokoll 
Presidiekonferensen: 14 oktober 2022, bilaga 3 
Presidiekonferensen: 31 oktober 2022, bilaga 4 
Regionstyrelsen: 19 oktober 2022, bilaga 5 
Revisorernas bedömning KTM delår 2022 08-31 bilaga 6 
Revisorernas granskning delårsrapport KTM 2022-08-31 bilaga 7 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 178 Revisorernas bedömning av Region Västernorrlands delårsrapport 
januari - augusti 2022  
 

Diarienummer: 22RS11790 
 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har till regionfullmäktige överlämnat sin bedömning om 
resultatet i delårsrapporten för januari–augusti 2022 är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. 
 
Beslutsunderlag 
Regionens revisorers bedömning av delårsrapport för januari–augusti 2022, bilaga 8 
 
Missiv, Revisionsrapport Regionens revisorers granskning av delårsrapport för 
januari–augusti 2022, bilaga 9 
 
Revisionsrapport, Regionens revisorers granskning av delårsrapport för januari–
augusti 2022, bilaga 10 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga revisorernas bedömning av delårsrapporten för januari-augusti 2022 till 
handlingarna. 
 
 
I detta ärende yttrade sig ordförande i regionens revisorer Björn Hellquist.  
 
Anförandet bifogas som bilaga 11 
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§ 179 Delårsrapport januari – augusti 2022 Region Västernorrland 
 
Diarienummer: 22RS5608 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander, Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lena Lindgren, Cecilia Vigren 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Region Västernorrland anmäles. 
 
För 2022 upprättar Region Västernorrland en delårsrapport samt en årsredovisning. 
Den totala bilden av utfall och måluppfyllelse ges i årsredovisningen.  
 
Regionfullmäktige har i regionplanen för 2022–2024 fastställt regiongemensamma 
(treåriga) målsättningar, som följs upp på regiongemensam nivå under 2022. 
Regionstyrelsens samlade bedömning nedan bygger på graden av måluppfyllelse för 
dessa mål. 
 
Regionstyrelsens samlade bedömning  
För att regionen långsiktigt ska anses ha en god ekonomisk hushållning, behövs 
fortsatt vidareutveckling och förbättring. Delåret har, liksom föregående år 2021 och 
2020, hittills inneburit stora utmaningar för verksamheten. Pandemins efterföljande 
konsekvenser som behövts hanteras på flera plan, pågående omorganiseringar samt 
omfattande utmaningar kring att säkerställa bemanning, arbetsmiljö för medarbetare 
och chefer samt upprätthålla patientsäkerheten - har inneburit nödvändiga 
omprioriteringar och på en del håll, en begränsad utvecklingskraft i verksamheterna. 
Årets goda ekonomiska resultat kan med andra ord, delvis härröras till att regionen 
inte kunnat fullfölja hela uppdraget. Samtidigt har ett betydande antal 
utvecklingsinitiativ startats under 2021 och 2022. I många fall omfattar det fleråriga 
arbeten som förväntas bidra till måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen, sett 
till de delar som regionen kan påverka. Vissa delresultat kan noteras vid 
delårsuppföljning, medan de större förflyttningar som målen innebär, behöver ses ur 
ett längre tidsperspektiv.  
 
Det ekonomiska resultatet, exklusive orealiserade värdeförändringar, är starkt positivt 
för både delåret och i helårsprognosen. Resultatet påverkas dock av utmaningarna 
med bemanning resulterande i en lägre aktivitetsnivå än planerat och är till stor del 
också drivet av tillfälliga riktade statsbidrag. De ekonomiska förutsättningarna de 
kommande två åren kommer för Region Västernorrland, liksom för resten av 
kommunsektorn, att vara oerhört utmanande till följd av såväl svag utveckling av 
skatteunderlaget som inflationens påverkan på såväl pensionskostnader som löpande 
verksamhetskostnader, Till detta kommer en sannolikt fortsatt ansträngd 
bemanningssituation och ett uppdämt vårdbehov som ska hanteras. 
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För delårsrapporteringen är den sammantagna bedömningen att regionen inte fullt ut 
uppfyller fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning.     
 
Regionstyrelsens bedömning per målområde 
 
Målområde 1: Ett attraktivt Västernorrland med hållbar utveckling 
Inom målområdet finns två mål, varav ett bedöms vara i hög grad uppfyllt och ett 
delvis uppfyllt. En försiktig bedömning på delårsbasis är att målområdet i sin helhet 
bedöms vara delvis uppfyllt. 
 
Region Västernorrland har fokuserat på utveckling av arbetsformer i de formella 
grupperingarna inom Regionala- respektive Stora samverkansrådet. Därtill bedöms 
användningen av regionala utvecklingsmedel 1:1 ske på ett kostnadseffektivt och 
strategiskt hållbart sätt, vid delårsuppföljning.  
 
Flertalet aktiviteter inom det folkhälsorelaterade målet visar god progress, dock 
kommer det sannolikt att ta tid innan effekter syns i en förbättrad folkhälsa i länet. En 
förutsättning för att på längre sikt nå positiv utveckling inom området är också en 
god och utvecklad samverkan med kommuner, civilsamhället och andra aktörer.   
 
Målområde 2: Region Västernorrland utvecklar arbetet för en god, jämlik och nära 
vård 
Regionstyrelsens sammanfattande bedömning är att måluppfyllelse delvis uppnås. 
Fortsatt genomförandekraft under resterande månader 2022 kommer bland annat att 
påverkas av utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, inte minst sett 
till bemanningssituationen. 
 
Övergripande omställning gentemot en god och nära vård är långsiktig och arbetet 
behöver fortgå med full kraft. Många aktiviteter pågår i positiv riktning, dock inte fullt 
ut i önskvärd takt. Stort fokus på alla nivåer, har behövt riktas mot de ordinarie 
löpande uppdragen i hälso- och sjukvården. Aktiva insatser för en förbättrad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården pågår, där individens behov ska vara central 
utgångspunkt. Området förutsätter åtgärder även framgent, med både kortare och 
längre tidshorisont. 
 
Konsekvenser från pandemin samt rådande bemanningssituation inom delar av hälso- 
och sjukvården, har medfört att takten i implementering avseende vårdförlopp och 
kunskaps-styrning har fördröjts något. När det gäller patientsäkerhetsrisker har ett 
flertal åtgärder vidtagits, bland annat ett omfattande arbete för att öppna fler 
vårdplatser vid Sundsvalls sjukhus.  
 
Målområde 3: Vi skapar mervärde för befolkningen genom vår verksamhet 
Sammanfattande bedömning är att måluppfyllelse delvis uppnås. Merparten av 
relaterade aktiviteter som är kopplade till målen har långsiktiga effekter. Därtill har 
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genomförandekraften i organisationen av olika orsaker, också varit begränsad under 
delåret.     
 
Regionen är en stor organisation med många olika verksamheter, med därtill skilda 
förutsättningar. Vid delårets slut, befinner sig flera verksamheter inom hälso- och 
sjukvården ännu i ett mycket besvärligt bemanningsläge. Ett läge som försvåras desto 
mer eftersom andra regioner befinner sig i liknande situation och därmed konkurrerar 
om samma medarbetare och kompetenser. Åtgärder har pågått intensivt med sikte på 
både kort- och långsiktiga insatser. Några exempel är arbete med långsiktiga 
bemanningslösningar, satsning på enhetschefer, kompetensväxling och 
förbättringsåtgärder relaterade till arbetsmiljö. Flera politiska initiativ har tagits. 
Kompetensförsörjningsarbetet fortgår och planeras på flera plan.  
 
Ett betydande antal pågående aktiviteter har startat upp under 2021 och 2022, med 
bäring på mer effektiva processer, stärkt samarbete, innovation och utveckling i 
regionen. Många utvecklingsarbeten kommer att pågå under flera år och behöver ett 
längre tidsspann för att nå effekt. Vissa delresultat kan dock ses vid 
delårsuppföljningen, såsom exempelvis olika digitaliseringslösningar, en tydliggjord 
ägarstyrningsprocess samt process för riktade statsbidrag. Under perioden har 
förutsättningar för samverkan ur flera perspektiv förbättrats genom förtydligade 
strukturer samt att många utvecklingsaktiviteter genomförs genom internt och/eller 
externt samarbete. 
 
Avseende genomförandet av hållbarhetsplanen inom Region Västernorrland, syns 
betydande utmaningar i att nå aktuella målnivåer till 2024. Därtill, sker utvecklingen 
avseende klimatbudgeten i för långsam takt för att målsättningen ska nås. En dialog 
förs inom Region Västernorrland, för att stärka kapaciteten och nå målen.  
 
Finansiellt mål: En ekonomi i balans över tid 
Det ekonomiska resultatet exklusive orealiserade värdeförändringar är positivt både 
per augusti (+506 mnkr) och i prognosen för året (+369 mnkr). Det innebär 
tillsammans med prognos för tillgångarna att målet om att det egna kapitalet ska 
förstärkas och soliditeten förbättras, bedöms nås.  
 
Produktiviteten för den somatiska specialiserade vården tyder på viss förbättring i 
förhållande till motsvarande period 2021. Samtidigt är fortsatt utveckling i 
förhållande till målet mycket svår att bedöma, bland annat på grund av rådande 
bemanningssituation inom delar av hälso- och sjukvården samt efterföljande 
konsekvenser från pandemin. 
 
Målet om att kunna tillföra pensionsmedelsförvaltningen ett belopp som motsvarar 
årets förändring av pensionsavsättningen bedöms kunna nås. Årets förändring av 
pensionsavsättningen beräknas till 183 miljoner kronor.  
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Även målet om att investeringar ska vara självfinansierade beräknas nås. Det positiva 
resultatet, exklusive orealiserade värdeförändringar och avskrivningar, överstiger 
investeringarna, både per augusti, och i prognosen för året. Självfinansieringsgraden 
beräknas till 165 procent i prognosen för helår. 
 
Sammantaget visas till stor del god måluppfyllelse för de ekonomiska målen, men 
bakom den positiva bilden finns utmaningar inom bemanning och påverkan av osäkra 
extra statsbidrag.  
 
Övrig analys och redovisning 
Balanskravsutredningen i prognosen för 2022 visar, efter justeringar för orealiserade 
värdeförändringar på placerade medel samt realisationsförlust för sålda 
anläggningstillgångar, på ett balanskravsresultat på +372 miljoner kronor.  
 
Regionstyrelsens bedömning är att de i regionplanen angivna kostnadsreduceringarna 
som krävs för att klara verksamheten inom tilldelade budgetramar även fortsatt 
behöver effektueras i planerad takt. De ekonomiska förutsättningarna för 2022 och 
framåt är osäkra gällande de statliga bidragen, och läget med hög inflation och 
stigande ränta, vilket gör att den ekonomiska prognosen i sin helhet är mycket 
svårbedömd. Till detta kommer svårigheterna med att klara bemanningssituationen 
inom hälso- och sjukvården, vilket är en högt prioriterad fråga och som fortsatt kan 
väntas ge ekonomiska konsekvenser och påverkan på verksamheterna. 
 
Det är även av stor vikt att tillkommande kostnader för den medicintekniska 
utvecklingen med mera kan mötas av motsvarande kostnadsreduceringar eller 
intäktsförstärkningar. För genomförande krävs det både ökad produktivitet och 
minskad volym av köpta tjänster för inhyrd personal, vilket ställer ökade krav på 
förbättrad och stabilare bemanning i verksamheten. 
 
De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassa-
flödesanalysen, ökat med 300 miljoner kronor och uppgår vid periodens slut till  
4 082 miljoner kronor, exklusive orealiserade kursförändringar. Ökningen har sin 
främsta förklaring i att det positiva resultatet exklusive orealiserade 
värdeförändringar, tillsammans med avskrivningar och pensionsavsättning, överstiger 
investeringsnivån. 
 
Den goda och förbättrade likviditeten innebär att medel beräknas kunna tillföras 
pensionsmedelsförvaltningen enligt den önskade nivån för året, motsvarande den 
beräknade ökningen av avsättningen för pensioner, cirka 180 miljoner kronor. 
Avsättning förbättrar möjligheterna att klara finansieringen av framtida pensioner och 
motverkar den undanträngningseffekt som kan uppstå när framtida 
pensionsutbetalningar/-kostnader ökar. För att även kommande år kunna avsätta 
medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs ett fortsatt positivt 
ekonomiskt resultat och en hög grad av självfinansiering av investeringarna.  
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I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning redovisas endast 
intjänade pensionsförpliktelser efter 1997 i balansräkningen, vilket innebär att 
tillgångarna, inklusive orealiserade finansiella tillgångar överstiger redovisade 
skulder och avsättningar med 2 625 miljoner kronor. Det ska dock noteras att det 
redovisas en ansvarsförbindelse om 3 809 miljoner kronor för pensionsåtaganden 
som är intjänade före 1998.  
 
Av investeringsredovisningen framgår att investeringarna har uppgått till 195 
miljoner kronor under året, varav 151 miljoner kronor inom ramen för 
investeringsplanen. Förvaltningarnas investeringar har uppgått till 44 miljoner 
kronor. 
 
I samband med denna delårsrapport görs en hemställan om utökad investeringsbudget 
för regionledningsförvaltningen på totalt 4,3 miljoner kronor. Det avser dels 2022 års 
utgifter för införande av IGA-verktyg (system för behörighetshantering) med 3,7 
miljoner kronor, dels 0,6 miljoner kronor avseende investeringar som beviljades 2021 
men levererades 2022. De senaste 2 åren har regionledningsförvaltningen lämnat 
överskott på beviljad investeringsram med 3,4 miljoner kronor 2020 och 4,4 miljoner 
kronor 2021.  
 
Regionens investeringsredovisning med prognos enligt fastighetsinvesteringsplanen 
för 2022 redovisas i bilaga. 
 
I anslutning till behandlingen av delårsrapport redovisas finansiell rapport för 
pensionsmedelsförvaltning i bilaga. Den orealiserade värdeutvecklingen under året 
har varit negativ till följd av den ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna.  
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Region Västernorrland, bilaga 12 
Fördjupad redovisning av måluppfyllelse, bilaga 13 
Investeringsredovisning delårsrapport 2022, bilaga 14 
Finansiell rapport augusti 2022, bilaga 15 
 
Beredning 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 172 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 265 
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Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att utöka Regionledningsförvaltningens totala investeringsram i 2022 års budget med 
4 300 000 kronor; samt 
 
att med godkännande lägga ”Delårsrapport januari-augusti 2022 Region 
Västernorrland” samt bilagorna till delårsrapporten ”Fördjupad redovisning av 
måluppfyllelse”, ”Investeringsredovisning delårsrapport 2022” och ”Finansiell 
rapport augusti 2022” till handlingarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Delges 
Nämnden för hållbar utveckling 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Patientnämnden-Etiska nämnden 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
HR-direktören 
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§ 180 Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå  
 
Diarienummer: 22RS5617 
Ärendeansvarig: Anna Malmros 
Handläggare: Ann-Sofie Häreskog 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsperioden januari-augusti visar på underskott på 1,2 mnkr, vilket är i paritet 
med förra året. Gentemot budget är differensen -1,5 mnkr som består av ett 
underskott av intäkter på 1,0 mnkr lägre samtidigt som utgifter för personal och 
materialkostnaderna är 0,6 mnkr högre, övriga verksamhetskostnader 0,1 mnkr lägre 
än budget. Rådande världsläge har genererat ökade råvarupriser som varit 
kostnadsdrivande för verksamheten och ytterligare prishöjningar för råvaror 
förväntas ske under resterande av 2022 samt 2023. Prognosen för året pekar på ett 
underskott på 1,5 mnkr att jämföra med fjolårets utfall på -1,9 mnkr. För att 
prognosen ska hålla krävs det att kommunen fortsätter köpa portioner i samma 
utsträckning som i dagsläget samt att regionen ökar sina inköp genom att under 
hösten öppna upp avdelningar på sjukhuset som varit stängda. Försäljningen har 
under jan-aug 2022 har minskat med 20 567 portioner mot budget vilket skapar ett 
underskott av intäkter på 1,1 mnkr. 
 
Den samlade Den samlade bedömningen är att verksamheten under delårsperioden 
inte nått målen för 2022.Verksamheten har nått målet med andelen inköpta Fairtrade 
livsmedel och når delvis målet för antal kostombudsträffar. Dock nås inte 
målet för andel minskat matsvinn, andelen inköpta ekologiska livsmedel, 
sjukfrånvaro samt budget i balans. 
 
Yttranden 
I detta ärende yttrar sig Glenn Nordlund (S), Pia Lundin (SJVP) och Jessica Ulander 
(C).  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå, bilaga 16 
 
Beredning 
Kostnämnden Sollefteå den 3 oktober 2022, § 22 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 164 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 257 
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Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga ”Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå” till 
handlingarna. 
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§ 181 Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Örnsköldsvik 
 
Diarienummer: 22RS7913 
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara 
Handläggare: Anna Malmros 
 
Ärendebeskrivning 
Kostnämnden Örnsköldsvik har inkommit med en delårsrapport för januari – augusti 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Örnsköldsvik, Tertial 2, bilaga 
17 
 
Beredning 
Kostnämnden Örnsköldsvik den 22 september 2022, § 9 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 165 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 258 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga ”Delårsrapport januari – augusti 2022 Kostnämnden Örnsköldsvik” till 
handlingarna. 
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§ 182 Delårsrapport januari – augusti 2022 Patientnämnden – Etiska 
nämnden 

 
Diarienummer: 22RS5619 
Ärendeansvarig: Marléne Jonsson 
Handläggare: Marléne Jonsson 
 
Ärendebeskrivning 
Patientnämnden-Etiska nämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar 
upprättat delårsrapport för perioden januari – augusti 2022.   
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2022 för Patientnämnden-Etiska nämnden, bilaga 18 
 
Beredning 
Patientnämnden-Etiska nämnden den 16 september 2022, § 33 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 166 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 259 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga ”Delårsrapport januari–augusti 2022 Patientnämnden-Etiska nämnden” till 
handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-11-02 22RS3 15 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

§ 183 Delårsrapport januari – augusti 2022 Regionens revisorer 
 
Diarienummer: 22RS5621 
Ärendeansvarig: Birgitta Arnberg 
Handläggare:  
 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med 
delårsrapport för januari–augusti 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Regionens revisorer, bilaga 19 
 
Beredning 
Regionens revisorer den 16 september 2022, § 38 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 167 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 260 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga ” Delårsrapport januari-augusti 2022 Regionens revisorer” till handlingarna. 
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§ 184 Revidering av riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv 

 
Diarienummer: 21RS9809 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Dick Rytterdahl  
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade den 22–24 juni 2021, § 158, att fastställa reviderad  
policy ”Samlad ledningsprocess”. Regionfullmäktige beslutade även att uppdra till 
regionstyrelsen att tillse att ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv” reviderades. 
 
Regionstyrelsen uppdrog den 9 september 2021, § 264, till regiondirektören att tillse 
att ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv” reviderades; samt att återrapportering av uppdraget skulle 
ske till Regionstyrelsen senast i november 2021. 
 
Regionstyrelsen beslutade den 16 mars 2022, § 59, att återkalla uppdraget till 
regiondirektören att utifrån nuvarande regelverk tillse att ”Riktlinje för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” revideras.  
 
I stället beslutades det att uppdra åt regiondirektören att utifrån förväntat kommande 
beslut i juni 2022, och med ett införande från och med 2023, avseende ”En effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner” uppdatera nuvarande ”Riktlinje för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” samt 
återrapportera uppdraget för att möjliggöra beslut av Regionfullmäktige senast i 
november 2022. 
   
Något beslut avseende ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” har 
dock ännu inte fattats och den nuvarande ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv” kräver en revidering då densamma inte 
reviderats sedan tillkomsten. 
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje för God Ekonomisk Hushållning och tillämpning av 
resultatutjämningsreserv inom Region Västernorrland, bilaga 20 
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Beredning 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 173 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 266 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag  
 
att återkalla uppdraget från regionstyrelsen den 9 september 2021, § 264, till 
regiondirektören att utifrån kommande beslut avseende ”En effektiv ekonomistyrning 
i kommuner och regioner” uppdatera nuvarande ”Riktlinje för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv”; samt 
 
att fastställa reviderad ”Riktlinje för God Ekonomisk Hushållning och tillämpning av 
resultatutjämningsreserv inom Region Västernorrland”. 
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§ 185 Regionstyrelsens förslag till skattesats för år 2023 
 
Diarienummer: 22RS11331 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lars Halén 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen (11 kap. 8-11§) skall styrelsen senast i oktober månad 
året före budgetåret upprätta budget. Men om det finns särskilda skäl, får budget-
förslaget upprättas i november månad men styrelsen skall ändå före oktober månads 
utgång föreslå skattesatsen före den regionskatt som ingår i den preliminära 
inkomstskatten under det följande året.  
 
Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Eftersom val av 
fullmäktige hållits i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
 
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall 
därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en 
annan skattesats än den som bestämts tidigare. 
 
När det i och med det parlamentariska läget för tillfället ännu inte finns någon uttalad 
ekonomisk inriktning/finansiering för budgeten 2023 föreligger det behov att i 
enlighet med kommunallagen från regionstyrelsen lämna förslag på skattesats för 
2023. 
 
Med beaktande av ovanstående föreslås oförändrad skatt för 2023 med 11,29 kronor 
per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunallagens 11 kap 8-11§, bilaga 21 
 
Beredning 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 187 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 268 
 
Beslut: 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa utdebiteringen för år 2023 till 11,29 kronor per skattekrona. 
 

 
Delges 
Regiondirektören, Ekonomidirektören 
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§ 186 Information om uppföljning och utvärdering av patientavgifter 
 
Diarienummer: 19RS8405 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Anders Jaktlund 
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020, § 78, om förändrade patientavgifter, 
som trädde i kraft den 1 september 2020. Det fattades även beslut om att göra en 
uppföljning och utvärderingar av förändringar av patientavgifterna ett år efter 
införandet, ett beslut som senare ändrades av regionfullmäktige den 17 – 18 
november 2021, § 263, så att uppföljning skulle göras hösten 2022 med återrapport 
till regionfullmäktige 2023. 
 
Uppföljning och utvärdering av den höjda enhetstaxan visar att inga egentliga 
överströmningar sker mellan dagtid och jourtid, och att nettointäktsökningarna 
motsvarar beräkningarna, med hänsyn tagen till de lägre antalen patientbesök. 
 
Uppföljning och utvärdering av den höjda egenavgiften vid besök vid 
akutmottagning, stämmer väl i jämförelse med beräkningarna. Inga egentliga 
förändringar i patientflödet mellan ambulansen och akutmottagningen. Den beslutade 
höjningen av avgift vid sjukvårdande behandling utförd av ambulanspersonal i 
samband med utryckning som inte leder till transport stämmer väl i jämförelse med 
beräkningarna. 
 
Uppföljning och utvärdering av den höjda avgiften för uteblivna besök eller sena 
återbud visar inte några egentliga skillnader avseende antal eller andel av tidsbokade 
besök. Däremot visar uppföljning och utvärdering av att avgift införs vid uteblivande 
från planerad operation med 1500 kronor mycket goda resultat, och antalet inställda 
operationer har halverats, och intäkterna motsvarar beräkningarna. 
 
Införande av en avgift vid uteblivna besök eller sent lämnade återbud inom barn- och 
ungdomspsykiatrin visar goda resultat med en minskning i andelen uteblivna vid 
besök. 
 
Avslutningsvis kan sägas att pandemin har haft stor inverkan på antalet patientbesök, 
och att de genomförda beräkningarna har gjorts med en normering gentemot 
ursprungskalkylernas basår. Inget tyder dock på att några signifikanta avvikelser eller 
förändringar i regionens patientflöden har skett på grund av de förändrade avgifterna. 
 
Yrkanden 
Robert Thunfors (SJVP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
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Yttranden 
I detta ärende yttrar sig även Lars-Gunnar Hultin (V) 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av förändrade patientavgifter enligt beslut av Regionfullmäktige den 17 
juni 2020, § 78, bilaga 22 
 

 
Beredning 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 285 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 187 Höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter till regionerna 
och för läkemedel fr o m 1 januari 2023 
 

 Diarienummer: 22RS10488 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lars Halén 
 
Ärendebeskrivning 
Regionens avgifter för vård i sluten vård och högkostnadsbeloppet för öppen vård är 
indexerat och utgör en andel av prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen. 
Höjningen eller indexeringen sker efter en bestämd andel av prisbasbeloppet och 
beloppet avrundas nedåt till närmaste 10-tal respektive 50-tal kronor. 
 
I och med regeringens fastställda prisbasbelopp för 2023 innebär det dels en höjning 
av högkostnadsskyddet för öppen vård m.m. med 100 kronor till 1 300 kronor från 1 
januari 2023 och dels en höjning av högkostnadsskyddet för avgifter i sluten vård 
med 10 kronor till 120 kronor per vårddag i sluten vård från 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Information om höjning av högkostnadsskyddsbeloppet för vårdavgifter till 
regionerna och för läkemedel fr.o.m. den 1 januari 2023, bilaga 23 
 
Beredning 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 180. Ärendet överlämnades till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 275 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa vårdavgiften i sluten vård till 120 kronor per vårddag i sluten vård från 1 
januari 2023; samt 
 
att fastställda högkostnadsskyddet för öppen vård m.m. till 1 300 kronor under en 
tolvmånadersperiod från 1 januari 2023. 

 
 

 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
HR-direktören 
Samtliga förvaltningschefer 
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§ 188 Breddat och stärkt samverkan med civilsamhället 
 
Diarienummer: 22RS2587 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors, Märta Molin 
Handläggare: Nina Ulander 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
Den 23 september 2020, § 135, beslutade Regionfullmäktige 
 
- att avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland 
- att uppdra till regiondirektören att göra en översyn av nuvarande samverkan 

mellan civila samhället och Region Västernorrland, samt att denna åtföljs med 
förslag på en metod och struktur för samverkan i syfte att stärka hållbar regional 
utveckling och god och nära vård.” 

Uppdraget har i huvudsak genomförts i nära samarbete mellan regionlednings-
förvaltningen och regional utveckling. Bevakningen av uppdraget utifrån hälso- och 
sjukvårdsperspektivet har regionledningsförvaltningen ansvarat för.  
 
I översynen har en kartläggning av nuvarande samverkan gjorts och ytterligare behov 
av samverkan lyfts fram. Det är tydligt att samverkan med civilsamhällets aktörer kan 
utvecklas och det behövs verktyg för att nå ut till invånare som idag inte är en del av 
föreningslivet. Regional utveckling har inom ett flertal områden upparbetade kanaler 
och samverkan med civilsamhället. På motsvarande sätt behöver hälso- och 
sjukvården utveckla sin samverkan framför allt på primärvårdsnivå, vilket skulle 
skapa ett mervärde i omställningen till God och nära vård.  
 
Hösten 2021 gjordes en omvärldsbevakning där flera regioner kontaktades för att 
utforska hur långt de kommit i sin utvecklade samverkan med civilsamhället. 
Kontakter togs även med Myndigheten för stöd till ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). 
 
Arbetet bör i hög utsträckning vara utmaningsdrivet, vilket innebär att de utmaningar 
regionen och/eller civilsamhället identifierat ska kunna ”lyftas i ljuset” för att 
gemensamt finna lösningar – i vissa fall okonventionella sådana.   
Förankring och fortsatt utveckling av samverkan kommer att krävas. Utifrån 
kartläggningens slutsatser och den omvärldsbevakning som gjorts är bedömningen att 
regional utveckling behöver fortsätta sin samverkan i de redan upparbetade kanalerna 
och nätverken.  
 
Kontakter med relevanta aktörer och organisationer i civilsamhället behöver etableras 
och samverkan behöver integreras i det ordinarie arbetet. 
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Yrkanden  
Erica Stenberg (SD) yrkar på återremiss.  
” Det behövs ett förtydligande runt själva uppdraget och vad som förväntas av 
respektive nämnd eller instans. 
Både beträffande vad, hur och vem 
Underlaget känns även ofullständigt och behöver konkretiseras. 
 
Robert Thunfors (SJVP) yrkar bifall till Erica Stenbergs (SD) yrkande.  
 
Henrik Sendelbach (KD) yrkar bifall till Erica Stenbergs (SD) yrkande i första hand 
och bifall till regionstyrelsens förslag i andra hand. 
 
Glenn Nordlund (S), Anna Strandh Proos (M), Carl Thunberg (M), Kjell Bergkvist 
(C) och Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Elina Backlund Arab (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Erica Stenberg (SD) m fl:s återremissyrkande under proposition, 
vilket godkänns, och finner, att ärendet ska avgöras idag då votering begärs.   

 
Votering 
Följande propositionsordning läses upp: den som tillstyrker att ärendes ska avgöras 
idag röstar ja, den som tillstyrker att ärendet ska återremitteras röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 45 ja-röster och 26 nej-röster.   
 
Följande röstar ja: 
Erik Andersson (S), Hans Backlund (S), Elina Backlund Arab (S), Desislava 
Cvetkova (S), Tobias Eriksson Ehlin (S), Jan-Olov Häggström (S), Kristoffer 
Högstedt Gustavsson (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Roger Johansson 
(S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Susanne Lindahl (S), Anette Lövgren 
(S), Christina Nilsson (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Åke Nylén 
(S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Gudrun Sjödin (S), Mikael Sjölund (S), 
Magnus Wester (S), Lars Åström (S), Hans-Erik Beck (M), Anna Dzikowska-
Zasadowska (M), Stefan Frankl (M), Ulrika  Frestadius (M), Patrik Gustavsson (M), 
Viktoria Jansson (M), Anna Proos Strand (M), Håkan Svensson (M), Carl Thunberg 
(M), 
 
Kjell Bergkvist (C), Kristina Eriksson (C), Sanna Jonsson (C), Jonny Lundin (C), 
Dennis Moström (C), Jessica Ulander (C), Carl-Fredrik Edgren (V), Inger Fängström 
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(V), Lars-Gunnar Hultin (V), Jonas Sjödin (V), Ulrika Ödebygd (V) Joachim Jonsson 
(KD).  
 
Följande röstar nej: 
Else Ammor (SJVP), Angela Bodin (SJVP), Annica Engström (SJVP), Anna 
Eriksson (SJVP), Sandra Formgren (SJVP), David Forslund (SJVP), Per Gybo 
(SJVP), Ingela Korhonen (SJVP), Lina Lindman (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Daniel 
Nydahl (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Robert Thunfors 
(SJVP), Katarina Blixt (SD), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy 
Nilsson (SD), Dan Rasmusson (SD), Erica Stenberg (SD), Bengt Sörlin (SD), Erik 
Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Maria Borgehammar (KD), Gunlög Jacobsson 
(KD), Henrik Sendelbach (KD). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsunderlag 
Breddad och stärkt samverkan med civilsamhället, bilaga 24 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 juni 2022, § 111, bilaga 25 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 16 juni 2022, § 90, bilaga 26 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 juni 2022, § 111 
Nämnden för hållbar utveckling den 16 juni 2022, § 90 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 158 
Regionstyrelsen den 1 september 2022, § 244 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet i form av minoritetsåterremiss med följande motivering: 
 
” Det behövs ett förtydligande runt själva uppdraget och vad som förväntas av 
respektive nämnd eller instans. Både beträffande vad, hur och vem 
Underlaget känns även ofullständigt och behöver konkretiseras.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-11-02 22RS3 25 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

§ 189 Beslutsformer vid utbudsförändringar – återremitterat ärende 
 
Diarienummer: 22RS3232 
Ärendeansvarig: Kjell Norman 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland tillämpar en beslutprocess i samband med så kallade 
utbudsförändringar, som förutsätter ett slutgiltigt beslut i regionfullmäktige. Denna 
ordning utgår i sin tur från ett beslut i dåvarande landstingsfullmäktige 2013 om att 
utbudsförändringar alltid skulle vara en fullmäktigefråga. På grundval av detta 
principbeslut har en praxis utvecklats som bland annat innebär att alla förändringar av 
fastställda vårdplatser på vårdavdelningsnivå och flera andra förändringar kring 
kapacitet och uppdrag i stort sett alltid beslutas av fullmäktige. 
 
Formerna för politiska beslut styrs i första hand av lagstiftning. Enligt 5 kap. 1 § 
kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen eller regionen. 
Regionen har på basis av förekommande lagstiftning upprättat reglementen som 
preciserar ansvar och uppgifter för utskott, nämnder och fullmäktige. 
 
Den praxis som har utvecklats bidrar dock till risker för oklarheter och långdragna 
beslutsprocesser kring delar av den mer operativa styrningen, eftersom 
landstingsfullmäktiges beslut utan åtskillnad klassificerar alla utbudsförändringar 
som principiella beslut. 
 
En utvecklingsbar hälso- och sjukvård bygger på en organisation som på ett flexibelt 
sätt klarar av att genomföra omställningar inom den egna verksamheten. Det måste 
betraktas som ett strategiskt mycket viktigt mål skapa en sådan varaktig 
omställningsförmåga. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att landstingsfullmäktiges beslut från februari 2013 
upphävs. Beslutet ersätts med en ordning som innebär att nämnderna gör en 
avvägning inom ramen för ansvar och uppgifter inom upprättande reglementen och 
gör en bedömning i varje enskilt fall om ett beslutsärende kring en utbudsförändring 
är att betrakta som principiell fråga eller av större vikt för regionen (och som därmed 
kräver ett beslut i regionfullmäktige). 
 
Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 26–27 april 2022, § 73, efter en 
minoritetsåterremiss med motiveringen: Att underlaget kompletteras med exempel på 
vilka beslut kring utbudsförändringar som ska hanteras av hälso- och 
sjukvårdsnämnden eller regionfullmäktige samt en sammanställning görs med alla 
Sveriges regioner. 
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Bedömningen är fortsatt att det inte är möjligt att ange i förväg exakt vilka ärenden 
det handlar om, avvägningar behöver ske i varje enskilt fall.  Det är tveksamt om en 
mer omfattande genomgång av läget i alla regioner skulle tillföra särskilt mycket. 
 
Yrkanden 
Else Ammor (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP) Pia Lundin 
(SJVP), Mats Hellhoff (SD), Sanna Jonsson (C), Lars-Gunnar Hultin (V) och Henrik 
Sendelbach (KD) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag.  

 
Glenn Nordlund (S) Elina Backlund Arab (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson 
(S), Anna Strandh Proos (M) och Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag.  

 
Yttrande 
I detta ärende yttrar sig även Per Gybo (SJVP) och Carl Thunberg (M).  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Else Ammor (SJVP) m fl:s 
avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att regionstyrelsens 
förslag bifalles, då votering begärs. 
 
Votering 
Följande propositionsordning läses upp: den som tillstyrker regionstyrelsens förslag 
röstar ja, den som tillstyrker avslagsyrkande röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 38 nej-röster.   
 
Följande röstar ja: 
Erik Andersson (S), Hans Backlund (S), Elina Backlund Arab (S), Desislava 
Cvetkova (S), Tobias Eriksson Ehlin (S), Jan-Olov Häggström (S), Kristoffer 
Högstedt Gustavsson (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Roger Johansson 
(S), Anette Lövgren (S), Christina Nilsson (S), Christina Nordenö (S), Pirjo Jonsson 
(S), Robert Kuusikko (S), Susanne Lindahl (S), Glenn Nordlund (S), Åke Nylén (S), 
Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Gudrun Sjödin (S), Mikael Sjölund (S), Magnus 
Wester (S), Lars Åström (S), Hans-Erik Beck (M), Anna Dzikowska-Zasadowska 
(M), Stefan Frankl (M), Ulrika  Frestadius (M), Patrik Gustavsson (M), Viktoria 
Jansson (M), Anna Proos Strand (M), Håkan Svensson (M), Carl Thunberg (M). 
 
Följande röstar nej: 
Else Ammor (SJVP), Angela Bodin (SJVP), Annica Engström (SJVP), Anna 
Eriksson (SJVP), Sandra Formgren (SJVP), David Forslund (SJVP), Per Gybo 
(SJVP), Ingela Korhonen (SJVP), Lina Lindman (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Daniel 
Nydahl (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Robert Thunfors 
(SJVP), Katarina Blixt (SD), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-11-02 22RS3 27 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

Nilsson (SD), Dan Rasmusson (SD), Erica Stenberg (SD), Bengt Sörlin (SD), Erik 
Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Kjell Bergkvist (C), Kristina Eriksson (C), 
Sanna Jonsson (C), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Dennis Moström (C), 
Carl-Fredrik Edgren (V), Inger Fängström (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Jonas Sjödin 
(V), Ulrika Ödebygd (V), Maria Borgehammar (KD), Gunlög Jacobsson (KD), 
Henrik Sendelbach (KD),  Joachim Jonsson (KD), 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att avslagsyrkandet bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
PM: Former för beslut vid utbudsförändringar, bilaga 27 
PM: Fullmäktiges uppgifter enligt kommunallagen, bilaga 28 
Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 27 februari 2013 §§ 20, 24 och 25, bilaga 29 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 34, bilaga 30 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige den 26–27 april 2022, § 73, bilaga 31 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 34 
Finansutskottet den 5 april 2022, § 69 
Regionstyrelsen den 12 april 2022, § 106 
Återremitterat vid regionfullmäktige den 26–27 april 2022, § 73 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 159 
Regionstyrelsen den 1 september 2022, § 245 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att avslå regionstyrelsens förslag.  

 
Reservationer  
Sanna Jonsson (C) och Lars-Gunnar Hultin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget avslagsyrkande: 
”Vi anser att gällande beslutsordning i Region Västernorrland avseende så kallade 
utbudsförändringar som förutsätter ett slutgiltigt beslut av Regionfullmäktige ska 
kvarstå för att säkerställa legitimitet och demokratisk insyn vid beslut om 
utbudsförändringar inom hälso- och sjukvården i Västernorrland.” 
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§ 190 Gemensam inbyggd företagshälsovård tillsammans med Sundsvalls 
kommun 

 
Diarienummer: 21RS13412 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Johan Henriksson 
 
Ärendebeskrivning 
Sundsvalls kommuns Kommunhälsa och Region Västernorrlands Regionhälsa är idag 
inbyggda företagshälsor. Båda genomförde under 2019–2020 verksamhetsöversyner i 
syfte att sänka kostnader med bibehållen kvalité. Det är utmanande för respektive 
företagshälsa att framåt behålla satta resursnivåer eller minska ytterligare med 
efterfrågat behov med bibehållen kvalité.  
 
Cheferna vid Kommunhälsan och Regionhälsan har noterat att deras utmaningar och 
möjligheter liknar varandra. Erfarenhetsutbyte och viss samverkan har skett mellan 
verksamheterna, exempelvis genom utbildning, handledning, erbjuda varandras 
medarbetare företagshälsovård samt att i mindre omfattning dela kompetens/tjänster.  
 
Utifrån att samarbetet har varit positivt finns en vilja hos båda företagshälsorna att 
vidareutveckla samarbetet. Vid Kommunhälsan och Regionhälsan finns idag 
kompetenserna som behövs för att leverera kvalitativ företagshälsovård. En 
sammanslagning av verksamheterna är således inte nödvändig för att klara 
verksamheten, men bedömningen är att en sammanslagning skulle skapa bättre 
förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten till bibehållen eller något sänkt 
kostnadsnivå. 
 
Regionstyrelsen beslutade därför 14 december 2021 att ge regiondirektören i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för en gemensam företagshälsovård tillsammans med 
Sundsvalls kommun. Motsvarande uppdrag gavs även från Kommunstyrelsen, 
Sundsvalls kommun 2022-01-17. I uppdraget ingick att utreda om det är möjligt att 
vid behov kunna vidga den gemensamma inbyggda företagshälsan till att även 
inkludera andra intresserade kommuner i länet. Utredningen utfördes på uppdrag av 
respektive organisation av Johan Henriksson, chef för Kommunhälsan, Sundsvalls 
kommun. 
 
Företagshälsovårdens uppdrag 
Företagshälsovård är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och 
rehabilitering. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att se till att den företagshälsovård 
som arbetsförhållandena kräver finns.  Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att 
förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att 
identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet 
och hälsa. (Arbetsmiljölagen kap 3 § 2c).  
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Företagshälsovårdens uppdrag är inte att medicinskt förebygga, utreda, behandla 
sjukdom och skador – det är hälso- och sjukvårdens uppdrag (Hälso- och 
sjukvårdslag 1982:763). Exempelvis om en medarbetare bryter benet på arbetet faller 
det under hälso- och sjukvårdens uppdrag. Medicinsk rehabilitering faller också 
under Hälso- och sjukvårdens uppdrag.   
 
Sammanfattning och slutsats av utredning 
Utredningens slutsats är att det finns förutsättningar för en gemensam inbyggd 
företagshälsovård mellan Region Västernorrland och Sundsvalls kommun. Den 
organisationsmodell som är genomförbar är att parterna tillsammans upprättar en 
gemensam nämnd. I förlängningen är det möjligt för andra kommuner i länet att ingå.  
 
I utredningen förordas att Sundsvalls kommun och Region Västernorrland inrättar en 
gemensam inbyggd företagshälsovård där Region Västernorrland är värd.  
Fördelarna bedöms vara många. En gemensam företagshälsa kan fortsätta utveckla 
effektivitet och konkurrenskraft med bibehållen och eventuellt ökad 
kostnadseffektivitet. Ett ökat kundunderlag ökar möjligheten till kompetens med 
både ökad bredd och spets. Det finns idag en nationell brist på nyckelkompetens 
inom företagshälsovård och det är svårt att rekrytera och behålla heltidstjänster. 
Kommunhälsan och Regionhälsan konkurrerar idag delvis om kompetens vilket 
förstärker konkurrenssituationen. En större företagshälsa bedöms förbättra 
möjligheterna att rekrytera.  
 
Bedömningen är också att en gemensam företagshälsa ger möjlighet att i 
tvärprofessionella former utveckla kvalitén i tjänster. Tillgängligheten ökar med en 
större organisation under exempelvis ledigheter - organisationen blir mindre sårbar, 
klarar större produktionsvariationer och större sammanhållna uppdrag.  
 
I utredningen föreslås att en gemensam inbyggd företagshälsovård skulle kunna starta 
från 1 januari 2023.  
 
Gemensam nämnd får ansvar för gemensam inbyggd företagshälsa 
Två alternativ för samverkan mellan Region Västernorrland och Sundsvalls kommun 
har undersökts i utredningen - gemensam nämnd och avtalssamverkan. Bedömningen 
är att endast en gemensam nämnd är tillämplig för gemensam inbyggd 
företagshälsovård. 
 
Ett exempel på samverkan genom en gemensam nämnd är Företagshälsan Region 
Gävleborg. Det är en inbyggd företagshälsovård mellan Region Gävleborg samt nio 
kommuner. Deltagare väljs av respektive organisation och Region Gävleborg är värd.  
En gemensam nämnd ska ha ett reglemente som antas av båda parter genom 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Av reglementet ska det bland annat 
framgå vilka uppgifter som överlåts till den gemensamma nämnden. En gemensam 
nämnd får delegera uppgifter enligt samma regler som en ordinär nämnd med det 
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tillägget att delegation får ske till anställda hos samtliga deltagande parter. 
Ledamöterna och ersättarna i den gemensamma nämnden väljs av de samverkande 
kommunernas eller regionernas fullmäktige. Varje deltagande part ska ha minst en 
ledamot och ersättare. Fullmäktige i värdkommunen utser ordförande och vice 
ordförande i en gemensam nämnd.  
 
När det gäller möjligheterna att anställa personal så bör personal som berörs av den 
gemensamma nämndens verksamhet regleras mellan de deltagande parterna, 
exempelvis genom att bestämma vem som är anställande myndighet. 
Styrdokument och juridik 
Det finns en politisk viljeriktning att samverkan sker mellan regionen och länets 
kommuner. Det framgår av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020–2030. 
RUS:en är den övergripande strategiska inriktningen för länets gemensamma 
utvecklingsarbete.  
 
Gemensam nämnd 
Kommuner och regioner kan samverka i gemensam nämnd enligt bestämmelserna i 9 
kap. 19–36 §§ Kommunlagen. En gemensam nämnd är ingen egen juridisk person. 
Varje kommun eller region behåller därför sitt huvudmannaskap för de frågor man 
överlämnar till den gemensamma nämnden.  
 
Rätten att ingå avtal  
Då den gemensamma nämnden inte är en egen juridisk person utan en företrädare för 
de samverkande parterna kan nämnden inte fatta beslut, ingå avtal eller anställa 
personal i sitt eget namn. Sådana beslut fattas istället formellt av de parter som tillsatt 
nämnden. Den gemensamma nämnden kan däremot ingå avtal för de deltagande 
parternas räkning. I förhållande till externa avtalsparter är det de samverkande 
parterna som är ansvariga för att avtal följs. Varje part är också ansvarig för 
nämndens verksamhet gentemot sina egna invånare. När det gäller 
ansvarsfördelningen ovan så finns det de som anser att regleringen i kommunallagen 
rörande vad som gäller för nämnd också ska gälla för gemensamma nämnder. Genom 
detta anser man att möjligheten för en gemensam nämnd att ingå avtal ska vara 
samma som för ordinära nämnder. Med detta synsätt så blir det också den part som är 
”värd” för den gemensamma nämnden som primärt står som ansvarig för eventuella 
avtalsbrott och liknande. 
 
Vid inrättandet av en ny gemensam nämnd behöver befintliga avtal ses över om de 
kan avslutas eller tas över av den nya nämnden. 
 
Ekonomisk hållbarhet 
En förutsättning i utredningen har varit att ha så låga kostnader som möjligt så att alla 
investerade resurser går till arbetsmiljöarbetet och förbättra arbetsmiljön hos 
arbetsgivarna. En företagshälsa som känner till arbetsgivarnas förhållande och genom 
ett långsiktigt samarbete som expertstöd bidrar till att utveckla arbetsmiljön, sänka 
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sjukfrånvaron, minskar oönskad personalomsättning ger de stora ekonomiska 
vinsterna för arbetsgivaren.  
 
En den gemensamma hälsan är en utgångspunkt att i huvudsak kunna behålla satta 
resursnivåer utifrån arbetsgivarnas nuvarande behov.  
 
Det är den part som är värd för den gemensamma nämnden som beslutar om 
nämndens budget i samråd med övriga parter. Finansiering sker genom att varje 
deltagare i nämnden årligen betalar en av nämnden fastställd summa per anställd. 
Den räknas om till nyttjandetimmar. Undernyttjande timmar förfaller och 
övernyttjande tilläggsfaktureras.  
 
Antalet anställda konsulter förväntas efter verksamhetsöversynerna vara utifrån 
arbetsgivarnas behov (28,35 tj. grundinställning). Ledningen bedöms minska från 
200 procent till 100 procent.  
 
Utifrån hur de senaste årens pandemi finns en osäkerhet i hur det påverkat 
arbetsmiljöarbetet. När vi återgår till mer ”normala” förhållanden kan efterfrågan på 
stöd från företagshälsan öka. Det finns ett mindre utrymme att initialt resursoptimera 
om alla konsulter följer med i sammanslagningen. Vid utökad samverkan med fler 
kommuner möjliggörs högre resursnyttjande av konsulterna då det inte med 
automatik behöver innebära att fler behöver anställas. 
 
Kostnader skulle även minska genom att det inte behövs köpa dubbelt av 
ärendehanteringssystem, journalsystem och licenskostnader. Då det både är fasta 
kostnader som för drift, tillkommer även licenser utifrån antalet användare vilket gör 
att man inte enkelt kan säga att kostnaderna kommer halveras. Förvaltningen och 
driften av IT-system skulle även förväntas minska när det inte behöver ske dubbelt. 
 
För Regionhälsan i Sundsvall och Sundsvalls kommun kan det vara aktuellt att 
samlokalisera i Sundsvall. Lokalkostnader som Regionen idag har utanför Sundsvall 
behöver regionen själva ta kostanden för vid en verksamhetsövergång. Långsiktigt 
om fler kommuner ansluter i samverkan minskar dessa kostnader. Om exempelvis en 
närliggande kommun skulle ingå ingår skulle sannolikt inte ytterligare lokaler behöva 
skaffas. Konsekvensen för Regionen om ett samarbete inte genomförs är att 
kostnaderna för flera lokaliseringar utgör ett av de hinder som finns för att genomföra 
de redan beslutade kostnadsminskningarna för Regionhälsan motsvarande nära 3 900 
tkr år 2023. 
 
I syfte att minimera kostnader lämnas förslag på 1 ledamot och 1 ersättare i nämnden 
som grund men totalt ett udda antal. De politiska besluten blir primärt att fatta beslut 
om kostnader och ekonomisk uppföljning vilket kan ske under cirka 3-4 möten per 
år. Förväntade kostnader finns för sekreterare, resor (om möten inte kan ske via 
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distansteknik) samt revisorer. För en gemensam nämnd i Västernorrland uppskattas 
kostnaden till cirka 75 000 kr/ år.  
 
Det finns övriga kostnader som inte är beroende av nämnden som måste klargöras 
inför en samverkan och att det i överenskommelsen tydligt framgår hur stor 
kostnaden är. Det är olika modeller som kommunen och regionen använder idag och 
OH kan fördelas olika. T.ex kan HR-stöd både vara anslagsfinansierat eller kosta per 
genomförd rekrytering. Regionen strävar efter att fördela sin overhead procentuellt 
utifrån verksamheternas kostnader. Kommunhälsan betalar med sitt anslag endast OH 
för närmsta chef och dennes stab som är under 250 tkr/ år. Kostnader för kommuner 
kan ha ”dragits” av tidigare. 
 
• Lokalhyror/städ – faktisk kostnad för respektive lokal 
• Datorer – faktisk hyreskostnad beroende på antal 
• Telefoni – faktisk kostnad för nyttjande 
• HR, Ekonomi, IT, Inköp, kommunikation– fördelas enligt regionens nyckeltal 
• Verksamhetssystem (CGM J4) faktisk kostnad 
• Leasingbilar - faktisk kostnad enligt leasingavtal per bil 
 
Social hållbarhet 
En resurseffektiv och tillgänglig företagshälsa som långsiktigt stödjer och känner till 
arbetsgivarens behov kan med ett främjande och förebyggande förhållningsätt bidra 
till medarbetare och arbetsgivarna med flera fördelar. Stödjande expertstöd gällande 
anpassning utifrån funktionsvariationer och förklara och bidra till ett långsiktigt 
hållbart arbetsliv genom underlag kopplat till kön och minskad sjukfrånvaro i ett 
människa-, teknik och organisationsperspektiv. Att som arbetsgivare arbeta 
förebyggande och rehabiliterande kring riskbruk påverkar både trygghet på 
arbetsplatsen som i det sociala sammanhanget utanför arbetet. Genom att utifrån ett 
systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöperspektiv kan enheter stödjas för 
öppenhet, tillgänglighet och integration. 
 
Yrkande  
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Jonny Lundin yrkar avslag på regionstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Jonny Lundins (C) avslagsyrkande 
under proposition, vilket godkänns, och finner att regionstyrelsens förslag bifalles. 
 
Förslag till uppföljning 
Uppföljning sker i september 2023.  
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Beslutsunderlag 
Utredning av gemensam inbyggd företagshälsovård Region Västernorrland och 
Sundsvalls kommun, bilaga 32 
Överenskommelse om gemensam nämnd, bilaga 33 
Reglemente – Gemensam nämnd företagshälsovård, bilaga 34 
  
Beredning 
Muntlig information Personalpolitiska- och allmänna utskottet den 23 maj 2022 
Muntlig information och frågestund på Regionstyrelsen den 1 september 2022 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 286 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att inrätta en gemensam nämnd tillsammans med Sundsvalls kommun i syfte att 
bedriva en gemensam inbyggd företagshälsovård; 
  
att Region Västernorrland är värd och anställande myndighet för den gemensamma 
nämnden; 
 
att den nya gemensamma nämnden startar 1 januari 2023; 
 
att fastställa reglemente för den nya gemensamma nämnden enligt regionstyrelsens 
förslag; 
 
att val av ledamöter och ersättare till den nya gemensamma nämnden sker i samband 
med övriga val till nämnder och styrelse inför 2023; 
 
att uppdra till ägarna att upprätta en överenskommelse mellan Region Västernorrland 
och Sundsvalls kommun inför bildandet av den gemensamma nämnden där det även 
ska framgå hur den operativa styrningen skall utformas samt hur eventuella över och 
underskott skall hanteras; 
 
att den gemensamma företagshälsan ska leverera tjänster enligt tjänstekatalog som 
fastställs senast augusti föregående år; 
 
att för verksamhetsåret 2023 som övergångsperiod leverera tjänster enligt 2022 års 
fastställa tjänsteutbud med budgeterade anslag justerade för förväntade 
löneökningskostnader för respektive organisation om inte den gemensamma 
beställarfunktionen efter samverkan beslutat annat; 
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att regionen fortsätter ta ekonomiskt ansvar till självkostnadspris i områden där 
samverkan inte sker med andra kommuner samt tjänster och kompetenser Regionen 
som arbetsgivaren behöver nyttja utöver basutbudet;  
 
att beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar liktydande beslut; 
samt 
 
att en utvärdering av den nya organisationen ska vara färdigställd samt presenterad i 
Regionstyrelsen under första halvåret 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation  
Jonny Lundin (C), Sanna Jonsson (C), Dennis Moström (C), Kristina Eriksson (C), 
Jessica Ulander (C), reserverade sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.  

 
 

 
 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
HR-direktören  
Kommundirektör, Sundsvalls kommun 
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§ 191 Arkivreglemente 2023 – 2026  
 
Diarienummer: 22RS9967 
Ärendeansvarig: Krister Bjermert 
Handläggare: Fredrik Granholm 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod har arkivreglementet setts över. Utöver att 
behovet av att revidera reglementet utifrån förändringar i den politiska organisationen 
har kansliet passat på att föreslå vissa förenklingar av innehållet, samt harmonisering 
med regionens informationssäkerhetsarbete. 
 
Förslag till ny text i kursiv stil. 
 
Förslag till text som ska tas bort i genomstruken stil. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till arkivreglemente för Region Västernorrland mandatperioden 2023–2026, 
bilaga 35 
Förslag till arkivreglemente för Region Västernorrland mandatperioden 2023–2026 
med ändringsmarkeringar, bilaga 36 
 
Beredning 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 185 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 278 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag  
 
att fastställa ”Arkivreglemente 2023–2026”. 
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§ 192 Sammanträdesplan 2023 – Regionfullmäktige 
 
Diarienummer: 22RS10590 
 
Ärendebeskrivning 
Följande förslag till sammanträdesdagar för år 2023 för Regionfullmäktige 
 
Sammanträdesdagar 2023 
 
1 mars1) 
26–27 april2) 
21–22 juni3) 

13 september 
1 november4) 
22–23 november5) 
 
 
Noter 
1) Bokslutsanalys 
2) Årsredovisning/analys, Revisionsberättelse 
3) Regionplan och investeringsplan, Uppdrag Primärvård 
4) Delårsrapport 2 
5) ”Framtidsspaning” 
 
 
Yrkande  
Glenn Nordlund (S) föreslår att mötet i juni återremitteras till Presidiekonferensen för 
ny beredning inför nästa regionfullmäktige samt att övriga datum beslutas vid dagens 
möte. 
 
Anette Lövgren (S), Mattias Rösberg (SJVP) och Robert Thunfors (SJVP) bifaller 
Glenn Nordlunds (S) förslag. 

 
Beredning 
Finansutskottet den 12 oktober 2022, § 179 
Regionstyrelsen den 19 oktober 2022, § 274 
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Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 

 
att fastställa sammanträdesdagar för Regionfullmäktige 2023 enligt ovanstående 
förslag avseende 1 mars, 26–27 april, 13 september, 1 november och 22–23 
november; samt 
 
att mötet i juni återremitteras till Presidiekonferensen för ny beredning inför nästa 
regionfullmäktige. 
 

  
---------------------------------- 
 
Den 8–9 februari planeras utbildningsdagar för styrelse och nämnder. 
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§ 193 Valärenden 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot tillika ordförande i Valberedningen för tiden 2/11 2022 – 14/10 2026 
utse Robert Thunfors (SJVP);  
 
att till ledamot tillika vice ordförande i Valberedningen för tiden 2/11 2022 – 14/10 
2026 utse Roger Johansson (S); 
 
att till ledamöter i Valberedningen för tiden 2/11 2022 – 14/10 2026 utse Siw Sachs 
(S), Anette Lövgren (S), Magnus Wester (S), Mikael Sjölund (S), Mattias Rösberg 
(SJVP), Anna Strandh Proos (M), Mats Hellhoff (SD), Dan Rasmusson (SD), Jonny 
Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V) samt Henrik Sendelbach (KD);  
 
att till ersättare i Valberedningen för tiden 2/11 2022 – 14/10 2026 utse Christina 
Nordenö (S), Erik Andersson (S), Birgith Johansson (S), Lars Åström (S), Kristina 
Nilsson (S), Else Ammor (SJVP), David Forslund (SJVP), Patrik Gustavsson (M), 
Erika Stenberg (SD), Erik Thunefors (SD), Sanna Jonsson (C), Nina Orefjärd (V) 
samt Maria Borgehammar (KD); samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 194 Avslutning 
 
Sedan samtliga ärenden behandlats vänder sig ordförande till fullmäktiges ledamöter 
och övriga närvarande och tackade för de nu avslutade förhandlingarna. 
 
Fullmäktiges möte förklarades avslutat och ledamöterna åtskildes kl 15.00. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jessica Åström 
Sekreterare 
 
 
 
Christina Nordenö (S) 
Ordförande 
 
 
  
 
Håkan Svensson (M) 
 
 
 
Mats Hellhoff (SD)  
 
 

 
 
 

 
 
 


