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NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Hans Backlund (S) ordförande 
Joachim Jonsson (KD) 
Anette Lövgren (S) 
Annica Engström (SJVP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Tomas Milling (M) ersättare för Per Wahlberg (-) 
 
Tjänstepersoner 
Märta Molin 
Monika Öhgren sekreterare 
 
I anslutning till utskottets möte lämnades föredragning i följande ärende;  

 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023-2025 - 
Märta Molin, controller Caroline Frank, kultur och bildningschef 
HansOlov, hållbarhetschef Sofia Mackin, verksamhetschef på 
tillväxtverksamheten Maria Lidgren och utredare på planering och 
uppföljning Elisabet Jonsson. 

 
§ 71 Val av justerare 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Joachim Jonsson (KD) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 72 Fastställande av föredragningslista 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 

Datum: Tisdag 16 augusti 2022 
Tid: kl. 09.15 
Plats: Digitalt möte via Teams 
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§ 73 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan  
2023-2025 

 
Diarienummer: 22NHU164 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Märta Molin 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån regionplanen ska nämnder och styrelsen utarbeta en 
verksamhetsplan för perioden 2023 – 2025.  
 
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott har av nämnden fått i 
uppdrag att bereda verksamhetsplanen. Detta genom att avsätta tid vid 
utskottens sammanträden för dialog och framställande av verksamhetsplan 
med indikatorer som riktas till förvaltningen Regional utveckling. 
 
Planen innehåller därmed: 
- Verksamhetsplanering och ekonomiska ramar för kommande år, samt 

plan för nästkommande två år. 
- Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplanen. Till 

detta kopplar nämnden indikatorer.  
 

Förvaltningen lägger därefter till aktiviteter samt eventuellt ytterligare 
indikatorer, och återkommer till nämnden med ett förslag för beslut.  
 
Nämndens verksamhetsplan inklusive budget 2023–2025 följs upp via två 
delårsrapporter per år (januari-mars, respektive januari-augusti) och 
årsrapport. Utvalda följetal och aktiviteter följs därutöver upp genom 
uppföljningsdialoger på månadsbasis. 
 
Beslutsunderlag 
Beredning av inriktning för Regionala utvecklingsnämndens 
verksamhetsplan 2023 (2024-2025), bilaga 1 
 
Beslut  
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att arbetsutskottet fortsätter bereda nämndens plan enligt föreslagen 
inriktning, samt  
  
att ett slutligt förslag presenteras för nämnden den 5 oktober. 
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§ 74 Revisionsrapport; Grundläggande granskning av 
Nämnden för hållbar utveckling 2021 

 
Diarienummer: 22NHU205 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Märta Molin 
 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har i brev 14 april 2022 bett om Nämnden för hållbar 
utvecklings eventuella kommentarer med anledning av revisionsrapporten 
”Grundläggande granskning av Nämnden för hållbar utveckling 2021. 
 
Den sammanfattande bedömningen, är att nämndens styrning, uppföljning 
och kontroll av den egna verksamheten i huvudsak varit tillräcklig och att 
förbättringar kan konstateras. Revisionen påtalar vikten av ett fortsatt 
förbättringsarbete  
Nämnden delar övergripande revisorernas bedömning och ett långsiktigt 
arbete pågår sedan tidigare för att utveckla dessa delar.  
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Grundläggande granskning Nämnden 
för hållbar utveckling 2021”, bilaga 2 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Nämnden för hållbar 
utveckling 2021”, bilaga 3 
Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Nämnden för 
hållbar utveckling 2021”, bilaga 4 
 
 
Beslut  
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta  
 
att avge ”Svar på revisionsrapport; Grundläggande granskning av 
Nämnden för hållbar utveckling 2021”. 
 
 
 
Delges 
Regionens revisorer 
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§ 75 Samverkansstrukturen med kommunerna – HälSam 
 (Hälsosam samverkan) 
 
Diarienummer: 22NHU145 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Ewa Klingefors 
 
Ärendebeskrivning 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso-och sjukvård 
och socialtjänst, SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans 
representanter ställt sig bakom ett förslag för en ny politisk 
samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. SocialReKo 
tillsammans med skolans representanter rekommenderar berörda nämnder 
i Region Västernorrland och kommunerna att besluta enligt 
rekommendationen. 
 
Bakgrund 
SocialReKo tog våren 2021 initiativet till en översyn av nuvarande 
samverkansorganisation mellan hälso-och sjukvård och socialtjänst. 
Bakgrunden är att nuvarande samverkansorganisation bedöms behöva 
reformeras, i syfte att bättre möta de nya utmaningarna och skapa 
förutsättningar för bredare samverkan i enlighet ambitionerna i 
utvecklingen av God och nära vård. Dessutom var det tydligt uttalat att 
samverkan skulle breddas att även omfatta kommunernas 
skolverksamheter. 
 
I februari 2022 rekommenderade SocialReKo tillsammans med skolans 
representanter, att berörda nämnder i kommunerna och regionen skulle 
anta ett fortsatt utvecklingsarbete i enlighet följande förslag: 
 
”- att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett 
gemensamt  
politiskt övergripande samverkansforum med representation från 
regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med 
utgångspunkt i målgrupperna barn och unga, vuxna samt äldre 
- att ge i ReKo:s beredningsgrupp i uppdrag att i samarbete med 
skolcheferna utarbeta ett förslag på samverkansmodell utifrån 
ovanstående resonemang (endast till socialtjänster och region) 
- att ge i skolcheferna i uppdrag att i samarbete med beredningsgruppen 
utarbeta ett förslag på samverkansstruktur utifrån ovanstående 
resonemang (endast till kommunernas skolförvaltningar) 
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- att återkomma med en deluppföljning till ett gemensamt möte mellan 
region, skola och socialtjänst den 8 april 
- att återkomma med ett välförankrat tjänstepersonsförslag till politisk 
struktur senast den 1 maj, som vidare ska fattas beslut om på ett 
gemensamt möte (skola, socialtjänst och region) den 3 juni 
- att återkomma med en deluppföljning på fortsatt framtagande av 
tillhörande tjänstepersonsstruktur till ett gemensamt möte mellan 
socialtjänst, skola och region den 23/9  
- att återkomma med ett slutgiltigt och välförankrat tjänstepersonsförslag 
till tjänstepersonsstruktur senast den 30 oktober, som vidare ska fattas 
beslut om på ett gemensamt möte mellan skola, socialtjänst och region den 
9 december” 
  
Under våren har samtliga berörda nämnder/styrelser hos huvudmännen 
beslutat i enlighet med förslaget.  
 
Nuläge 
En partssammansatt arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner har därefter 
lämnat ett förslag på en ny politisk samverkansstruktur, vilken redovisades 
på ett möte i juni 2022 då SocialReKo och skolans representanter fanns 
närvarande.  
 
Förslaget innebär en länsövergripande struktur som benämns som 
”HälSam” (Hälsosam samverkan). Den politiska nivån i 
samverkansstrukturen inkluderar skolans politiska representanter. 
Förslaget innehåller även en beskrivning av uppdraget för den politiska 
nivån, representationen och hur kopplingen till huvudmännen ska se ut. 
Detta beskrivs närmare i bilaga. Under hösten kommer utarbetande av hur 
tjänstepersonnivån och den lokala samverkansnivån ska se ut. 
 
Samtliga parter beslutade den 3 juni att rekommendera kommunernas och 
regionens berörda nämnder/styrelser att besluta i enlighet med förslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansstruktur – HälSam. Samverkan mellan länets kommuner och 
Region Västernorrland, bilaga 5 
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Beslut  
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta 
 
att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam,   
 
att det nya samverkansstrukturen, HälSam börjar gälla från och med 2023-
01-01, 
 
att nuvarande samverkansorgan, SocialReKo upphör att gälla från och 
med 2022-12-31, samt 
 
att ordförande för Regionala utvecklingsnämnden utses att representera 
nämnden i HälSam under mandatperioden. 
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§ 76 Informationsärende; E-arkivsamverkan 
 
Diarienummer: 22NHU303 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg 
Handläggare: Maria Oldenmark 
 
Ärendebeskrivning  
Föreningsarkivet i Västernorrland fick 2020 möjlighet att kliva på ett 
interregionalt pågående projekt med Region Sörmland och Region Uppsala 
med finansiering från kulturrådet. Utgångspunkt för samverkan har varit 
att skapa en gemensam lösning för e-arkiv. Tanken är att arkiv i fler 
regioner ska kunna gå med i samarbetet. I den rapport som projektet 
finansierat föreslås målsättningen vara att utveckla ett ledande 
utvecklingscentrum avseende e-arkivering för förenings- och 
näringslivsarkiv.  
 
I förslag till Kulturplan för Västernorrland 2023–2026 uttrycks att ett 
hållbart och tillgängligt arbetssätt kring digitalt bevarande och digital 
tillgänglighet är prioriterat för de enskilda arkiven i Västernorrland. I 
pågående kulturplan beskrivs tydligt målsättningarna att försatt utveckla 
arbetet med e-arkiv. För tillgång till arkiven och hantering av material som 
skapats digitalt är utveckling av nya lösningar för e-arkiv nödvändigt. 
 
Som en del av den permanenta förstärkningen av 
Kultursamverkansmodellen fick Region Västernorrland, Region Uppsala 
och Region Sörmland 2022 öronmärkta förstärkningar för e-
arkivutveckling från Kulturrådet. I Västernorrland fördelade Nämnden för 
hållbar utveckling i februari det öronmärkta beloppet, 400 000 kr, till 
Föreningsarkivet. 
 
I juni 2022 bildades föreningen Enskilda E-arkivet, där de tre enskilda 
arkiven ingår. 
Under 2022 och 2023 räcker medel i budgetram och den öronmärkta 
förstärkningen för att utveckla och bemanna e-arkivcentrum. 
Föreningsarkivet beskriver inför ansökan om bidrag 2024 hur de fortsatta 
behoven ser ut. Flera regioner har visat intresse för att ingå i samverkan 
och Riksarkivet är med i referensgrupp och följer utvecklingen. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Nämnden för hållbar utveckling besluta  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Justeras 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Hans Backlund 
Ordförande i Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Joachim Jonsson 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Monika Öhgren 
 


