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I anslutning till sammanträdet lämnades följande föredragningar:
 Information från ordförande
 Information från Regionala utvecklingsdirektören
 Region Västernorrlands Jämställdhetspris – enhetschef på folkhälsa
Peter Möllerswärd
 Region Västernorrlands interna och externa hållbarhetschef 2021 –
hållbarhetchef Sofia Mackin
 Klimatbudget för Region Västernorrland - hållbarhetchef Sofia
Mackin och samordnare Jutta Zeilon på enheten för miljö och
hållbarhet
 Remiss; från kris till kraft (SOU2021:77) – Strateg på
kulturenheten Elin Torestad
 Årsärenden NHU 2022 – Planeringschef och verksamhetschef
ekonomi och samordning – Hanna Wahlund
 Revisionsrapport; riktade statsbidrag och Internkontrollplan 2022
NHU - samordnare på ekonomi och samordning Johan Byström
 Informationsärende; utvecklingsuppdrag metodmaterial barn och
ungas delaktighet samt justerat ansökningsdatum för organisationsoch verksamhetsstöd – kultur- och bildningschef HansOlov
Furberg
 Styrning och rapportering till skolstyrelse - kultur- och
bildningschef HansOlov Furberg
 Chefs- och medarbetarenkäten – HR specialist Annika Lindholm
Inbjuden till nämndens möte för en verksamhetspresentation var också
samordnare Peter Björkman vid Regionbiblioteket Västernorrland och
strateg bild- och formområdet Sebastian Andersson vid kulturenheten.
§1

Val av justerare

Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att utse Lars-Gunnar Hultin (V) att jämte ordföranden justera protokollet.
§2

Fastställande av föredragningslista

Ett extra ärende anmäldes §17 inbjudningar och konferenser
Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att med ovanstående komplettering fastställa upprättat förslag till
föredragningslista.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Lars-Gunnar Hultin
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Årsärenden Nämnden för hållbar utveckling 2022

Diarienummer: 22NHU6
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar en samlad förteckning över kända besluts- och
informationsärenden under året 2022. Syftet med förteckningen är att ge
en tydlig översikt över de ärenden som rör planering och uppföljning och
som kommer att behandlas i Nämnden för hållbar utveckling under året.
Det kan tillkomma ytterligare ärenden som inte framgår i aktuell
förteckning gällande planering och uppföljning. Under året sker
exempelvis komplettering och konkretisering gällande löpande
ägarstyrning.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 3
Beslutsunderlag
Årsärenden Nämnden för hållbar utveckling 2022, bilaga 1
Överläggning
Under beredningen av ärendet gjordes revideringar i beslutsunderlaget
”Årsärenden Nämnden för hållbar utveckling 2022” beslutsunderlaget är
ett levande dokument och kommer att uppdateras löpande vid förändringar
och nämnden kommer kontinuerligt bli uppdaterad vid dessa revideringar.
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.

Delges
Förvaltningschef
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Internkontrollplan 2022 Nämnden för hållbar utveckling

Diarienummer: 21NHU7
Ärendeansvarig: Hanna Wahlund
Handläggare: Johan Byström
Ärendebeskrivning
Styrelse och nämnd ansvarar enligt kommunallagen för intern kontroll
inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll är en process som utformas
för att med rimlig grad av säkerhet uppnå ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information om verksamheten
samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
Detta görs i det löpande arbetet med styrning och ledning av
verksamheten, med ett riskmedvetet angreppssätt. Processen för att uppnå
god intern kontroll omfattar även att följa upp hur den interna kontrollen
fungerar.
I samband med budgetprocessen har förvaltningarna genomfört
riskanalyser som har rapporterats in med budgetskrivelsen. Underlag för
föreliggande internkontrollplan med kontrollaktiviteter har även varit en
sammanställning av revisionsrapporter från tidigare år, samt 2019 års
internkontrollplan med tillhörande rapportering (delår).
Ett arbete för att förbättra processen för riskhantering och intern styrning
och kontroll pågår.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 4
Beslutsunderlag
Förslag till Internkontrollplan 2022 Nämnden för hållbar utveckling,
bilaga 2
Riskanalys Regional Utveckling, bilaga 3
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att fastställa Internkontrollplan 2022 inom Nämnden för hållbar
utvecklings ansvarsområde
Delges
Märta Molin
Åsa Bellander
Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Lars-Gunnar Hultin
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Revisionsrapport; Riktade statsbidrag

Diarienummer: 21NHU557
Ärendeansvarig: Hanna Wahlund
Handläggare: Johan Byström
Ärendebeskrivning
Region Västernorrlands revisorer har genomfört en granskning i syfte att
bedöma om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt
Nämnden för hållbar utveckling säkerställt att den interna kontrollen för
hantering av riktade statsbidrag är tillräcklig.
Av revisionsrapportens sammanfattande bedömning framgår att
hanteringar av statsbidrag kopplat till överenskommelser mellan staten och
SKR, i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Beträffande
övriga riktade statsbidrag är deras bedömning att varken regionstyrelsen
eller nämnderna har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Revisionens
bedömningar och slutsatser grundar sig på genomförda intervjuer och
dokumentstudier.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 5
Beslutsunderlag
Missiv från Regionens revisorer ” Riktade statsbidrag”, bilaga 4
Revisionsrapport ”Riktade statsbidrag”, bilaga 5
Svar på revisionsrapport ”Riktade statsbidrag”, bilaga 6
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Riktade statsbidrag”, samt
att uppdra till Regional utvecklingsdirektör att fortsatta arbetet med att
förtydliga ansvaret och arbetssättet med utgångspunkt i
revisionsrapportens rekommendationer samt vidta åtgärder tillsammans
med övriga förvaltningarnas arbete.
Delges
Förvaltningschef
Regionens revisorer
Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Lars-Gunnar Hultin
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Informationsärende; Klimatbudget för Region
Västernorrland

Diarienummer: 21NHU517
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin
Ärendebeskrivning
I Hållbarhetsplanen för organisationen som gäller 2020 – 2024 är en
målsättning att det ska tas fram en klimatbudget för organisationen. Under
2021 har en extern konsult i samverkan med organisationen tagit fram en
rapport innehållande
 mängd koldioxidutsläpp med 2019 som basår
 analys för hur långt vi når utifrån gällande målsättningar i
hållbarhetsplanen
 ytterligare aktiviteter som krävs
Information om arbetet med klimatbudgeten hölls i NHU den 5 oktober
där resultatet redovisades för utredningen och det planerade arbetet framåt
Arbetet har processats vidare och information delges om upplägg samt
kommande arbete.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 6
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.
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Justerandens sign

Hans Backlund
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Region Västernorrlands interna och externa
hållbarhetspris 2021

Diarienummer: 21NHU640
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin
Ärendebeskrivning
Under flera år har ett internt och ett externt miljöpris delats ut av Region
Västernorrland. Under 2021 uppdaterades kriterierna och ett beslut togs att
omvandla det till ett hållbarhetspris.
Hållbarhetspriset går till person eller organisation som gjort en insats värd
att uppmärksammas och belönas utifrån följande områden:
 Kunskap och inspiration
 Hälsa
 Resurser och miljöpåverkan
 Klimatpåverkan
Målgrupp kan vara enskilda personer, organisationer, grupper, företag eller
myndigheter i Västernorrland. En nomineringsprocess har genomförts med
annonsering och nio externa och fyra interna nomineringar har kommit in.
Bedömningen av de nominerade har utförts av Miljö- och
hållbarhetsenheten
med avseende på ovan nämnda områden.
Region Västernorrlands interna och externa hållbarhetspris delas ut vid
Regionfullmäktige i februari 2022.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 7
Information på nämnden
Nämnden fick information vid föredragningen i ärendet att vid årets
bedömning av de interna nomineringarna (4 stycken) fick de samma
poäng, Nämnden enades om att ta beslut om att de delar på priset.
Prissumman höjs av den anledningen tillfälligt i år för det interna priset till
totalt 40 000 kronor, vilket betyder att respektive pristagare får 10 000
kronor var.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund
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Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att Region Västernorrlands interna miljöpris för 2021 tilldelas Jan
Norrgård, Kai Grön, Ulrika Arnesen och Caijsa Lundqvist,
att Region Västernorrlands externa miljöpris för 2021 tilldelas Design i
Västernorrland.
Nämnden för hållbar utveckling beslutar dessutom:
att prissumman för det interna hållbarhetspriset för 2021 uppgår till
40 000 kronor (10 000 kronor vardera) och det externa priset uppgår till
20 000 kronor, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Lars-Gunnar Hultin
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Region Västernorrlands jämställdhetspris

Diarienummer: 22NHU2
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Peter Möllerswärd
Ärendebeskrivning
Region Västernorrlands jämställdhetspris år 2021 ska belöna en arbetsplats
eller en arbetsgrupp som genomfört eller genomför en pågående
jämställdhetsinsats och ska stimulera utvecklingsarbeten som leder
jämställdheten framåt.
Temat för år 2021 är det övergripande målet för jämställdhetspolitiken; att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv,
och de därtill kopplade sex delmålen:
 En jämn fördelning av makt och inflytande
 Ekonomisk jämställdhet
 Jämställd utbildning
 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 Jämställd hälsa
 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Jämställdhetspriset har annonserats och två nomineringar har inlämnats.
En arbetsgrupp från Folkhälsoenheten och Miljö- och hållbarhetsenheten
har utifrån fastställda kriterier gjort en bedömning av de nominerade.
Region Västernorrlands jämställdhetspris delas ut vid Regionfullmäktige
23–24 februari 2022.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 8
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att Region Västernorrlands Jämställdhetspris för 2021 tilldelas
Fysioterapimottagningen i Sundsvall.
att prissumman för Jämställdhetspris 2021 uppgår till 25 000 kronor, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Lars-Gunnar Hultin

Exp den
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Remiss från Kulturdepartementet;
återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft
återstart för kulturen (SOU2021:77)

Diarienummer: 21NHU616
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Maria Oldenmark
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ”Från
kris till kraft” (SOU 2021:77). I betänkandet lämnas förslag på ett antal
insatser i syfte att stärka förutsättningar för återstart och utveckling inom
kulturområdet och möjliggöra ”ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i
alla delar av Sverige”
Utredningens direktiv (dir. 2020:143) kan sammanfattas i fyra teman:
1. Sammanfatta konsekvenserna av pandemin för kulturen lokalt,
regionalt och nationellt, och analysera vilka lärdomar som kan dras av
dessa.
2. Identifiera vilka insatser som behövs för kultursektorns återstart,
återhämtning och utveckling under och efter pandemin.
3. Synliggöra nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller
utvecklats under pandemin och som har potential att bidra positivt till
att nå de nationella kulturpolitiska målen. Föreslå vid behov åtgärder
för att stärka dessa initiativ.
4. Identifiera strukturella problem inom kultursektorn och den kulturella
infrastrukturen som har synliggjorts under pandemin, identifiera
kvardröjande effekter av pandemin och föreslå vid behov åtgärder för
att stärka kultursektorns hållbarhet.
Förslagen i betänkandet syftar till att skapa ökade möjligheter för en
hållbar omstart av kulturlivet kopplat till pandemin. Åtgärderna riktar sig
till att stärka professionella kulturskapares villkor, stärka kulturens
infrastruktur, satsningar inom digitalisering, stärka
kultursamverkansmodellen, förbättra förutsättningarna för kulturella och
kreativa näringar, stärka kulturskolan och kultur i skolan, bredda
deltagandet och minska snedrekryteringen i kulturlivet samt att utveckla
kulturpolitikens inriktning. Förslag i betänkandet riktas till en bred
målgrupp och bedöms ha möjligheter att skapa ökade möjligheter till en
hållbar omstart av kulturlivet kopplat till pandemin.
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Justerandens sign

Hans Backlund

Lars-Gunnar Hultin
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Konsekvenser kopplat till betänkandet är att det behövs mer
flernivåsamverkan samt samverkan över politikområden. Många viktiga
satsningar och områden beskrivs, men totala medel är begränsade. För att
de föreslagna ansatserna ska uppfyllas långsiktigt ser vi att mer medel bör
tillföras över tid.
Region Västernorrland ställer sig överlag positiv till förslagen i
betänkandet med tillägg för kompletterande kommentarer i yttrandet.
Utifrån betänkandet står det klart att utredningen har varit lyhörda för
kulturlivets aktörers villkor och förutsättningar.
Ur regional synvinkel är förslagen kopplade till följande områden av
särskild vikt:
Stöd till konstnärer och deras villkor - Fria aktörer och enskilda
konstnärer /småföretagare oftast drabbats hårdast, att både offentligt
finansierade och ideella aktörer har ställt in verksamhet, samt att detta i
fria utövarna blivit av med uppdrag och inkomster. Trygga avtal,
arbetsvillkor och arbetstillfällen samt tillgång till trygghetssystemen är
viktigt, liksom medvetenheten om vikten av att konstnärer är en
förutsättning för tillgång till kulturen.
Stärk kultursamverkansmodellen - För att kultursamverkansmodellen
ska fylla sitt syfte bör den årliga uppräkningen vara minst två (2) procent
eftersom lägre uppräkning innebär minskade anslag över tid. Lägre
uppräkning i samband med prioriteringar och satsningar som kräver
resurser drabbar kulturens oberoende och möjlighet till utveckling
negativt. Modellen har sen modellens införande haft en lägre uppräkning
som varken följt regionens uppräkning eller inflationen. Verksamheterna
uttrycker behov av långsiktighet för att våga satsa. 100 miljoner fördelat på
alla regioner är tyvärr inte tillräckligt för att nå önskad effekt, men en
permanent höjning är positivt.
Ta till vara digitaliseringens möjligheter - Vi ser positivt på
utredningens förslag om digitalisering av samlingar inom arkiv, museer
och bibliotek. Det är glädjande att denna satsning föreslås gälla både
statliga, regionala, enskilda verksamheter samt ideella sektorn samt
förslaget att ta fram en gemensam nationell plattform för arbetet.
Det är vidare positivt att återstartsutredningen föreslår en utredning kring
hur bibliotekens utlån av e-böcker kan samordnas nationellt samt att
upphovsrättsorganisationerna kan få ett utökat stöd för att stärka
rådgivningen kring upphovsrätt.
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Justerandens sign

Hans Backlund
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Det finns stora behov inom utveckling och användning av digitala verktyg
både avseende kompetens och för att det digitala utbudet ska hålla
konkurrensmässig kvalitet. För att kulturutbudet ska vara tillgängligt för
många krävs satsningar både på ökad digital delaktighet samt
resurseffektiva tillgänglighetslösningar.
Förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar Region Västernorrland ser mycket positivt på förslaget att införa
produktionsincitament inom film och tv. Det är viktigt att de nya
incitamenten möjliggör filmproduktion hela landet och inte bara hos redan
etablerade produktionscentra.
Samordning av politiken för kulturella och kreativa näringar är av vikt då
flera politikområden delar ansvaret för KKN, här bör även
flernivåsamverkan inkluderas. Det är vidare av stor vikt att ge uppdrag om
att analysera och presentera data för att vi ska kunna jämföra statistik och
göra analyser över tid.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 9
Beslutsunderlag
Remiss Från kris till kraft, Betänkande av utredningen Återstart för
kulturen, (SOU 2021:77), bilaga 7
Yttrande över remiss; Från kris till kraft, Betänkande av utredningen
Återstart för kulturen, (SOU 2021:77), bilaga 8

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att avge ”Yttrande över remiss: Från kris till kraft, Betänkande av
utredningen Återstart för kulturen.” (SOU2021:77)
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Hans Backlund
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Informationsärende; utvecklingsuppdrag metodmaterial
barn och ungas delaktighet

Diarienummer: 22NHU3
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark
Handläggare: Peter Björkman
Ärendebeskrivning
Kungliga biblioteket (KB) beslutar att inom ramen för regeringsuppdraget
Ku2020/02691, KB dnr 2021 - 101, att bevilja Regionbibliotek
Västernorrland 150 000 kr i utvecklings- samt spridningsbidrag för
metodmaterial ”barn och ungas delaktighet med avseende på nationella
minoriteter”.
Uppdraget samordnas av Regionbibliotek Västernorrland, och bygger på
de erfarenheter som gjorts i samverkan med Sundsvalls kommun (dnr
21NHU152). Samverkan med Sundsvall fortsätter under 2022 parallellt
med att tre andra kommuner (två i Västernorrland och en utanför) under
året provar att använda materialet för att berätta om sina erfarenheter.
Regionbibliotek Västernorrland ansvarar för att ett material för nationell
spridning publiceras under 2022
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 10
Beslutsunderlag
Beslut utvecklingsuppdrag med diarienummer KB 2021 – 1164, bilaga 9

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.
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Hans Backlund

Lars-Gunnar Hultin
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Justerat ansökningsdatum för organisations och
verksamhetsstöd

Diarienummer: 22NHU4
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark
Handläggare: Sofia Lundin
Ärendebeskrivning
Region Västernorrlands kulturenhet ansvarar för att årligen fördela anslag i
form av regionala verksamhets- och organisationsstöd till ungefär ett 20tal mottagare per stödform. Riktlinjer för stöd till civila samhället är
styrande i arbetet liksom regional kulturplan. Sista dag för ansökan med
verksamhets- och revisionsberättelse samt verksamhetsplan för kommande
år är 1 juni för verksamhet året därpå.
Med anledning av ny budgetprocess och stärkt samverkan med civila
samhället föreslås en justering av ansökningsdag till 1 september.
Ordningen bedöms underlätta verksamheternas arbete med
ansökningsunderlag, samt bidra till en bättre grund för kontinuitet i de
regionala tjänstepersonernas arbete. Justeringen bedöms även följa andra
regioners stödprocess. Beslut om fördelning fattas i vanlig ordning
tillsammans med budgetbeslut i nämnd.
De prioriteringar som görs av verksamheter inom
kultursamverkansmodellen till framställan inför ansökan om statsbidrag
följer i nuläget samma process och skickas in i samband med ansökan om
verksamhetsstöd. Dessa föreslås också att skickas in till 1 september.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 11
Beslutsunderlag
Riktlinjer för stöd till civila samhället, bilaga 10
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att fastställa förslag på justerat sista ansökningsdatum för organisationsoch verksamhetsstöd samt prioriteringar till framställan inför ansökan om
statsbidrag inom kultursamverkansmodellen.
Delges: Caroline Frank, Peter Möllerswärd
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Revidering av nämnden för hållbar utvecklings
delegationsordning

Diarienummer: 22NHU9
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Sara Sultan
Ärendebeskrivning
Revidering av Nämnden för hållbar utvecklings delegationsordning.
Följande förslag till revidering lämnas.
Större revidering av 4.2 Företrädare för personuppgiftsansvarig.
Förtydligande av vad företrädaren för den personuppgiftsansvariga
nämnden beslutar om.
En ny delegation föreslås under punkt 6.1 Kulturstipendier där
arbetsutskottet ges beslutsrätt.
Ändringar markeras med streck i kanten.
Beredning
Nämnden för hållbar utvecklings arbetsutskott 2022-01-12 § 12
Beslutsunderlag
Delegationsordning för nämnden för hållbar utveckling, bilaga 11

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar på arbetsutskottets förslag
att fastställa reviderad ”Delegationsordning för nämnden för hållbar
utveckling” enligt förslag.

Delges
Märta Molin
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Styrning och rapportering till skolstyrelse

Diarienummer: 22NHU34
Ärendebeskrivning
En nulägesrapportering från folkhögskolorna Hola, Örnsköldsvik och
Ålsta presenteras.
Beslutsunderlag
Samlad folkhögskolerapport, bilaga 12

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Redovisning av beslut fattade på delegation Nämnden
för hållbar utveckling

Diarienummer: 22NHU22
Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut fattade på delegation från Nämnden för hållbar
utveckling redovisas i beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Redovisning av beslut fattade på delegation från Nämnden för hållbar
utveckling, bilaga 13

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Delgivningar 2022

Diarienummer: 22NHU35











Protokoll Samordningsförbundet Sundsvall 26 november 2021,
21NHU67, bilaga 14
Protokoll Samordningsförbundet Örnsköldsvik 16 december 2021,
21NHU68, bilaga 15
Protokoll Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 26 november
2021, 21NHU69, bilaga 16
Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 17 december 2021,
21NHU10, bilaga 17
Protokoll KTM förbundsdirektionens möte 15 december 2021,
21NHU17, bilaga 18
Anteckningar, Ägarforum med Scenkonst Västernorrland AB 26
oktober 2021, 21NHU11, bilaga 19
Sammanställning återstart kultur i norr 2021, 21NHU8, bilaga 20
Protokollsutdrag Regionstyrelsen Personalpolitiska och allmänna
utskottet 2 december 2021, 21RS5900, bilaga 21
Protokollsutdrag § 368 Regionstyrelsen 14 december 2021,
21RS12958, bilaga 22
Regleringsbrev från Näringsdepartementet avseende anslag 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional
utveckling, 21NHU666, bilaga 23

Ordförandens sign

Justerandens sign

Hans Backlund

Lars-Gunnar Hultin

Exp den

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
Datum
2022‐01‐19

§ 16

Dnr
22NHU1

Sida
19(22)

Resultatet av medarbetarundersökning genomförd 2021

Diarienummer: 21NHU629
Ärendeansvarig: Eva Strömsten
Handläggare: Annika Lindblom
Ärendebeskrivning
Varje år genomförs en medarbetarundersökning inom Region
Västernorrland. I år har undersökningen genomförts av företaget Indikator
efter en upphandling av ny enkätleverantör.
Medarbetarundersökningen 2021
Undersökningen har gått ut till alla medarbetare förutom de som större
delen av året inte varit på arbetsplatsen på grund av olika ledigheter eller
de som haft timanställning. I år har svarsfrekvensen varit högre än
någonsin tidigare, över 80 procent inom Regional utveckling.
Medarbetarundersökningen innehåller HME, hållbart
medarbetarengagemang, HSE, hållbart säkerhetsengagemang samt frågor
om utsatthet (kränkningar, diskriminering samt våld och hot). HME och
HSE är enkäter framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner och
besår av 9 respektive 11 frågeställningar. Enkäterna utgår från att mäta
medarbetares upplevelser av sin arbetssituation.
HME har regionen genomfört sedan 2015. Årets övergripande resultat för
hela regionen har sänkts från föregående år men ligger fortfarande på
index över 70 (resultatet redovisas genom index mellan 1 - 100, där ju
högre resultat visar på högre nöjdhet - resultat över 70 anses som bra
resultat). Regional utveckling övergripande HME resultat ligger på index
81.
HSE har använts av regionen tidigare, men då bara vänt sig till
vårdpersonal. I år har för första gången alla regionens medarbetare har
möjlighet att svara på åtta av de elva HSE frågorna. De medarbetare som
har patientkontakt har svarat på ytterligare tre HSE frågor som berör
patientarbete. Regional utvecklings övergripande HSE index ligger på 76.
Utsatthetsfrågorna har fått en ny utformning i år för att kunna visa på om
åtgärder behöver vidtas för att ytterligare motverka utsatthet.
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Cheferna på de olika nivåerna inom regionen har tillsammans med sitt
enkätresultat, även fått en handbok om enkäten och dess upplägg samt hur
de kan arbeta vidare med olika förbättringar tillsammans med
medarbetarna på arbetsplatsen.

Beslutsunderlag
Mer information om HME:
Enkätfrågor HME | SKR
Mer information om HSE:
Hållbart Säkerhets Engagemang | SKR

Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att genom dialog mellan nämnden och verksamheten följa upp eventuella
åtgärder som verksamheten bestämmer sig för att genomföra, samt
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.
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Inbjudningar och konferenser

Diarienummer: 22NHU36
Ärendebeskrivning
Vid nämndens möte 2021-12-16 § 145 fattade man beslut om deltagare till
konferensen Folk och Kultur 2022 – ett kulturpolitiskt konvent 9-12
februari 2022.
Oppositionen skulle återkomma i efterhand med ytterligare deltagare om
intresset fanns vilket gjordes vid dagens möte.
Nämnden har att fatta beslut om Johnny Eriksson (V) deltagande vid
ovanstående konferens.
Beslut
Nämnden för hållbar utveckling beslutar
att utse Johnny Eriksson (V) som representant för Region Västernorrland
vid deltagandet i ” Folk och Kultur 2022 – ett kulturpolitiskt konvent” och
att utbildningsarvode utbetalas enligt arvodes och ersättningsreglerna för
förtroendevalda.
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Justeras

----------------------------------------------------------------------Hans Backlund
Ordförande i Nämnden för hållbar utveckling

-----------------------------------------------------------------------Lars-Gunnar Hultin

Vid protokollet
Monika Öhgren
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