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Inför sammanträdes lämnas följande informationer:
Information om pensionsmedelsportföljen, (bilaga A)
Filip Holmström och Thomas Wigren, Söderberg & Partners
Ekonomi – information inkl. skatteunderlagsprognos, resultatutjämningsreserven,
god ekonomisk hushållning (bilaga B)
Dick Rytterdahl
Redovisning av regionens hantering av reservkraft mm vid våra sjukhus (bilaga C)
Åsa Bellander, Krister Bjermert, Lena Kåhre, Anna Forsberg
Regiondirektörens rapport – övrigt (bilaga D)
Åsa Bellander
Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden (bilaga E-F)
Lena Asplund, Hanna Wahlund
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Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 52

Fastställande av föredragningslista

Två extra ärenden anmäls:
”Svar på ledamotsinitiativ: Inrätta kriskommission för arbetsmiljön- och
personalförsörjningen”
”Förstärkt uppsikt av Hälso- och sjukvårdsnämnden”
Regionstyrelsen beslutar
att med ovan nämnda kompletteringar fastställa upprättat förslag till
föredragningslista.
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Motion från Nina Orefjärd (V) och Lars-Gunnar Hultin (V) om låt
inte osäkra kostnader belasta enskilda verksamheters budget

Diarienummer: 20RS12103
Ärendebeskrivning
Nina Orefjärd (V) och Lars-Gunnar Hultin (V) har inkommit med en motion om låt
inte osäkra kostnader belasta enskilda verksamheters budget.
Yrkanden
Isabell Mixter (V) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Isabell Mixters (V) bifallsyrkande
till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets
förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga 1
Yttrande över motion, bilaga 2
Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 28
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att anse motionen besvarad.
Reservation
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen.
Mattias Rösberg (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD)
deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
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Uppdrag Hjälpmedel Västernorrland

Diarienummer: 22RS130
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Ewa Klingefors
Ärendebeskrivning
I revisionsrapporten “Verksamhetsstyrning - Hjälpmedel Västernorrland” dnr
21RS229 gjorde revisionen följande bedömning och lämnade rekommendationer:
“Regionstyrelsen har inte fastställt hjälpmedelsverksamhetens interna uppdrag
inom Region Västernorrland eller det externa samverkansavtalet med kommunerna
i länet. Avsaknaden av ett fastställt uppdrag innebär enligt vår mening en
grundläggande brist i Regionstyrelsens interna styrning och kontroll av
verksamheten.
Det saknas sannolikt stöd i kommunallagen för avtalet mellan Hjälpmedel
Västernorrland och kommunerna i länet. Den pågående översynen av verksamhetens organisering tillsammans med kommunerna ser vi därför som
nödvändig.
Vi rekommenderar att Regionstyrelsen fastställer uppdraget för Hjälpmedel
Västernorrland samt tillförsäkrar sig information om det verksamhetsmässiga och
ekonomiska resultatet.
Vi har inte kunnat finna att Regionstyrelsen har fastställt uppdraget för Hjälpmedel
Västernorrland, varken internt i förhållande till specialistvårdsförvaltningen och
primärvårdsförvaltningen eller externt i förhållande till de privata vårdgivarna
inom vårdvalet och kommunerna i länet.
Oavsett vägval bör styrelsen beakta såväl de interna tjänsterna som förhållandet till
de externa vårdgivarna inom vårdvalet.”
Förvaltningens kommentarer kring nuläget december 2021:
Vad gäller avtalet för hjälpmedelssamverkan med kommunerna, pågår en översyn
och ett framtagande av en ny överenskommelse inklusive avtal, för att reglera
samverkan i enlighet med kommunallagens intentioner. Ett nytt avtal beräknas att
efter beslut i Regionstyrelsen, kunna träda i kraft den 1 juli 2022.
Beträffande uppföljningen av Hjälpmedelsverksamhetens resultat bedöms dessa
kunna framgå tydligare i regionledningsförvaltningens uppföljningar, där samtliga
resultat är möjliga att redovisa utifrån område Hälso- och sjukvårds tertialrapporter.
Det nya samverkansavtalet med kommunerna förväntas bidra till att uppföljningar
med koppling till hjälpmedelssamverkan kan bli tydligare.
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Förutsättningar för uppdraget
Den kritik som revisorerna riktat gällande bristen på ett fastställt uppdrag för
Hjälpmedel Västernorrland har inneburit att ett arbete med en uppdragsbeskrivning
har genomförts. Den medicintekniska utvecklingen medför att produkter och
produktgrupper förändras och samarbetet med t ex verksamheten Medicinteknik
kan också komma att innebära förskjutningar i vissa gränssnitt kring vem som
levererar vilka produkter. Det bedöms därför vara rimligt att uppdraget inte beskrivs
med omfattande detaljrikedom kring enskilda produkter.
Mot bakgrund av ovan finns ett förslag till uppdrag för Hjälpmedelsverksamheten,
vilket behöver fastställas av regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
Uppdrag Hjälpmedel Västernorrland, bilaga 3
Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 29
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att i enlighet med liggande förslag, fastställa ”Uppdrag Hjälpmedel
Västernorrland”.

Delges
Lena Nordkvist
Kurt Petterson
Gun-Britt Milioris
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Fördelning av medel inom överenskommelserna
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa, samt
Tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och
jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård

Diarienummer: 21RS3230
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Karin Nyman
Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har för 2022 träffat två
överenskommelser rörande mödrahälso- och förlossningsvård samt kvinnors hälsa;
en grundöverenskommelse och en tilläggsöverenskommelse. Region Västernorrland
erhåller sammanlagt drygt 32 miljoner kronor från överenskommelserna. Nedan
föreslås hur medlen ska användas.
Överenskommelserna i korthet
Regeringens satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa har pågått sedan 2015
och syftar till att stärka vården och bidra till en mer jämlik hälsa och jämställd vård.
Grundöverenskommelsen för 2020-2022 har sju mål:
• Det finns en tydlig vårdkedja med en ökad kontinuitet från graviditeten till
förlossning och eftervården.
• Eftervården utvecklas och stärks.
• Rätt vård för eventuella skador och vårdskador är lätt att hitta.
• Bemanningen är sådan att en barnmorska eller annan relevant kompetens finns
tillgänglig för den födande kvinnan under förlossningen.
• Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter
förlossning, inte minst för dem som har särskilda behov eller som har långt till
närmaste förlossningsklinik.
• Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd för att förebygga, diagnosticera och
behandla förlossningsskador finns tillgänglig för personalen.
• Det finns goda förutsättningar för forskning.
Regionerna väljer själva vilka insatser de bedömer ger mest nytta för att uppnå
målen.
Tilläggsöverenskommelsen gäller 2021–2022. Den innehåller till skillnad från
grundöverenskommelsen vissa skall-krav, som ytterligare ringar in syfte och
intention med medlen. Bland annat ska SKR kartlägga vårdkedjan i varje region,
varefter medel skall användas för att arbeta med de utvecklingsområden som
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framkommit. Ett annat skall-krav är att det skall finans en tydlig vårdkedja för
personer som utsatts för sexuellt våld eller könsstympning. Vidare skall en jämlik
tillgång till screening för tidig upptäckt av cancersjukdom säkerställas. Se vidare
bilaga.
Redovisning till SKR av hur pengarna använts ska ske första kvartalet 2023.
Fördelning av medel i Region Västernorrland
Region Västernorrland erhåller drygt 32 miljoner kronor för 2022 inom ramen för
de bägge överenskommelserna.
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på hur medlen bör användas för att ge bäst
nytta. Gruppen består av verksamhetschefer för Kvinnosjukvård och Barnmedicin,
mödrahälsovårdsöverläkare, vårdutvecklare vid Vårdval samt regionens
kontaktperson gentemot SKR.
Grund- och tilläggsöverenskommelserna har hanterats tillsammans, och man har
prioriterat långsiktiga insatser som ligger i linje med regionens strategiska plan.
Bemanning, arbetsmiljö, vårdkedja och eftervård är centrala delar. I många av
satsningarna samplanerar man genom hela vårdkedjan.
Lämpliga utvecklingspunkter har också identifierats vid den kartläggning av
vårdkedjan som skett tillsammans med SKR.
Förslaget har förankrats i hälso- och sjukvårdens strategiska ledningsgrupp samt
regionledningsgruppen.
Huvuddelen av medlen, cirka 24 miljoner, föreslås gå till Länsverksamhet
kvinnosjukvård. Primärvården, både i regionens egen regi och inom ramen för
vårdvalet, får ungefär 4 miljoner. Även för barn- och ungdomsmedicin samt
rehabilitering avsätts medel enligt förslaget. Detaljerat förslag till fördelning
återfinns i bilaga 3.
De satsningar som inbegriper ökade personalresurser ska betraktas som
tidsbegränsade, och finansiering under kommande år bygger på att den statliga
finansieringen fortsätter.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och
förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa, bilaga 4
Tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och
sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, bilaga 5
Förslag från styrgrupp, detaljerad fördelning, bilaga 6
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Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 31
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna föreliggande förslag till inriktning och översiktlig fördelning av medel
inom överenskommelserna Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och
förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa samt
Tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och
sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, samt att uppdra till regiondirektör
att under året besluta om omfördelning om så bedöms nödvändigt;
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård,
32 319 540 kronor, för finansiering av satsningar 2022 inom överenskommelserna;
att finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda
kostnadsökningar i 2022 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under
första halvåret 2023.
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Fördelning av medel inom Överenskommelse om en jämlik och
effektiv cancervård med kortare väntetider 2022

Diarienummer: 21RS14892
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Karin Nyman
Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat överenskommelsen
Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022. Den bygger på tidigare
års överenskommelser, men det finns ett par nyheter. Region Västernorrland
erhåller drygt 4,2 miljoner för insatser under 2022, samt prestationsbaserade medel.
Nedan föreslås hur medlen ska fördelas.
Överenskommelsen i korthet
År 2018 togs den långsiktiga inriktningen för framtidens cancervård i Sverige fram.
Den tar sikte på 2025, men vision och mål har även en ännu längre tidshorisont.
För varje år görs en överenskommelse där de nationella målen, prioriteringarna och
fördelning av medel till bland annat regionerna beskrivs.
Överenskommelsen för 2022 (se bilaga 1) omfattar totalt 530 mnkr och delas in i
följande områden:
• Prevention och tidig upptäckt
• Tillgänglig och god vård, med fokus på patienten
• Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
• Tillgång till och användning av medicinska teknologier
Innehållet i stort bygger vidare på tidigare års överenskommelser. Det största
insatsområdet avser arbete med standardiserade vårdförlopp, där medel dels går till
regionerna, dels till nationell samverkan inom ramen för sex regionala
cancercentrum (RCC).
En nyhet i årets överenskommelse är att särskilda medel avsätts för att utrota
livmoderhalscancer. Utökad vaccinering anges som ett verktyg för detta. En annan
förändring är att hälften av medlen är prestationsbaserade. För att få dessa medel
ska regionerna uppnå 70% målinklusion avseende standardiserade vårdförlopp
(SVF). Regionerna ska också fånga patienternas erfarenheter och synpunkter genom
så kallade PREM-enkäter1.

1
Ordförandens sign

PREM= Patient Reported Experience Measures.
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Medel från överenskommelsen fördelas av SKR genom RCC i samverkan. Medlen
utbetalas i två delar. Den första delen utbetalas i början av året, den andra efter
godkänd redovisning i september 2022.
Fördelning av medel i Region Västernorrland
För 2022 tilldelas regionen drygt 4,2 miljoner inom ramen för överenskommelsens
första del. Prestationsbaserade medel, av ungefär lika stor omfattning, kan
tillkomma.
Liksom tidigare år är en grundförutsättning för att uppfylla kraven i
överenskommelsen att arbeta enligt fastlagda rutiner i de standardiserade
vårdförloppen. För detta ändamål har Region Västernorrland successivt inrättat
tjänster som kontaktsjuksköterskor och koordinatorer, som har uppgiften att
säkerställa ett effektivt och patientsäkert arbetssätt. Målsättningen är att förkorta
ledtiderna. Tjänsterna har finansierats med medel från överenskommelsen, och
föreslås göra så även 2022.
Beslut om vilka tjänster som kan finansieras fattas efter ansökan från
verksamheterna av det lokala programområdet (LPO), vilket är en del i strukturen
som utgår från Regionalt Cancercentrum. Det kan noteras att flera verksamheter har
fler kontaktsjuksköterskor och koordinatorer än vad de får medel för från denna
överenskommelse.
Medlen i överenskommelsen föreslås också inrymma skall-kravet om att göra
PREM-enkäter. Det handlar om cirka 2500 enkäter till en kostnad av cirka 35 000
kr.
Detta ärende omfattar de drygt 4,2 miljoner som utgör första utbetalningen från
överenskommelsen. Den andra utbetalningen, som sker om regionen uppfyller
prestationsmålen, föreslås fördelas på samma sätt utan förnyat beslut i
regionstyrelsen.
Satsningar som inbegriper ökade personalresurser ska betraktas som tidsbegränsade,
och finansiering under kommande år bygger på att den statliga finansieringen
fortsätter.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om jämlik
och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022, bilaga 7
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Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 32
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna föreliggande förslag till inriktning och översiktlig fördelning av medel
inom Överenskommelse om en jämlik och effektiv cancervård med kortare
väntetider 2022, samt att uppdra till regiondirektör att under året besluta om
omfördelning om så bedöms nödvändigt;
att eventuella prestationsbaserade medel som tillkommer under året fördelas på
samma sätt;
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård,
4 267 957 kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen;
att finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda
kostnadsökningar i 2022 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under
första halvåret 2023.
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Fördelning av medel inom överenskommelserna inom området
Psykisk hälsa och suicidprevention 2022

Diarienummer: 21RS14895
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Karin Nyman
Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat två
överenskommelser inom området Psykisk hälsa och suicidprevention; en
grundöverenskommelse för året 2021–2022 samt en tilläggsöverenskommelse för
2022. Region Västernorrland erhåller drygt 16,6 miljoner från överenskommelsen,
samt drygt 4 miljoner av länsgemensamma medel. Nedan föreslås hur medlen ska
användas.
Överenskommelserna i korthet
Sedan ett flertal år träffas årliga överenskommelser mellan staten och SKR om
utveckling av arbetet för psykisk hälsa. Grundöverenskommelsen för åren 20212022 har kompletterats med en tilläggsöverenskommelse, som avser 2022. Se
vidare bifogade bilagor.
Syftet är att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet, och att
främja hälsa och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla åldrar.
Överenskommelsen omfattar 1 635 miljoner, varav den största delen går till
regioner och kommuner för fortsatt utvecklingsarbete utifrån de handlingsplaner
som finns. Vissa medel öronmärks också för exempelvis barn- och
ungdomspsykiatri, ungdomsmottagningar och stärkt brukarmedverkan.
Sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och
regioner betonas.
Redovisning av hur medlen inom överenskommelsen har använts ska ske enligt
instruktioner som kommer att tas fram av SKR, Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten. I redovisningen ska bland annat framgå hur insatserna
bidragit till de jämställdhetspolitiska delmålen.
Beslutets omfattning
Föreliggande ärende omfattar för Västernorrlands del:
 Medel som tilldelats Region Västernorrland (16 643 172 kronor) fördelas till
fortsatt utvecklingsarbete, till insatser för barn och unga, till kunskapsbaserad och
säker hälso- och sjukvård och till traumavård. Det bör noteras att dessa medel även
inbegriper regionstyrelsens tidigare beslutet om Ungdomsentré för barn- och
ungdomspsykiatrin.
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 Länsgemensamma medel: 16 166 653 kronor, varav 3 267 765 kronor till
ungdomsmottagningar, samt 1 000 000 kronor till brukarmedverkan.
Av de länsgemensamma medlen rekvirerar Kommunförbundet medel för samverkan
och suicidprevention, totalt 11 898 889 kronor. Region Västernorrland rekvirerar
medel för brukarmedverkan och ungdomsmottagningarna, totalt 4 267 765 kronor.
I bilaga 3, handlingsplan för 2022, beskrivs de satsningar som omfattas av
överenskommelsen. Handlingsplanen är framtagen i samråd med kommunerna.
Alla åtgärder som inbegriper ökade personalresurser är att betrakta som
tidsbegränsade. Finansiering av åtgärder under kommande år, efter 2022, bygger på
att de statliga överenskommelserna fortsätter som planerat.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner inom
området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 (20RS12909-2), bilaga 8
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om
insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022, bilaga 9
Västernorrlands handlingsplan för psykisk hälsa 2022, bilaga 10
Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 33
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna föreliggande förslag till inriktning och översiktlig fördelning av medel
inom Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner inom
området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 samt
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om
insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022, samt att uppdra till
regiondirektör att under året besluta om omfördelning om så bedöms nödvändigt;
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 20 910 937
kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelserna;
att finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda
kostnadsökningar i 2022 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas
under första halvåret 2023.
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Yttrande över remiss från Infrastrukturdepartementet;
Trafikverkets delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra
samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter
(I2021/02082)

Diarienummer: 21RS15081
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Anna Forsberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Trafikverkets
delrapport och slutrapport - Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga
flygtransporter.
Yttrandet ska vara Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 23 mars.
Region Västernorrland lämnade under 2021 synpunkter inför Trafikverkets
kompletterande analys av modellen med beredskapsflygplatser. I det yttrandet lyftes
bland annat behovet av beredskapsflygplatser fram samt statens ekonomiska ansvar
för att säkerställa infrastruktur för samhällsviktigt flyg.
Regionen lyfte då även fram multiberedskapsflygplatser, det vill säga
beredskapsflygplatser med så stor kapacitet att de kan användas av flera
organisationer och operatörer under långa utdragna krissituationer. SundsvallTimrå flygplats har goda förutsättningar att utgöra en sådan
multiberedskapsflygplats och i samverkan med Höga Kusten flygplats och
Örnsköldsviks flygplats skapas en gemensam förmåga och uthållighet samt
redundans för hela mellersta Norrland.
I yttrandet till Trafikverket lyfts dessa synpunkter återigen. Utöver det påpekar
regionen även att staten har ett ansvar för att upprätthålla beredskapsflygplatser och
att finansieringsfrågorna måste utredas ytterligare.
De regionala flygplatserna måste få full kostnadstäckning för den beredskap som
erbjuds.
Samråd har skett med Regional Utveckling, Nina Loberg och Säkerhet- och
beredskapsfunktionen.
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Beslutsunderlag
Remiss från Infrastrukturdepartementet; Trafikverkets delrapport
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och
Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga
flygtransporter (I2021/02082), bilaga 11
Yttrande över remiss; Trafikverkets delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra
samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser
för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082), bilaga 12
Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 34
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att avge ”Yttrande över remiss; Trafikverkets delrapport Beredskapsflygplatser för
att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082)”

Delges
Nina Loberg
Stora Samverkansrådet
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Revidering av riktlinje för god ekonomisk hushållning - ändrat
uppdrag samt tid för återrapportering pga. nytt regelverk

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 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.
Beslutsunderlag
Den 22 september 2021 överlämnade ”Utredningen En effektiv ekonomistyrning i
kommuner och regioner” sitt slutbetänkande. Betänkandet innehåller förslag som
syftar till att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida
utmaningar genom ett utvecklat regelverk för en effektiv ekonomisk förvaltning.
Betänkandet innehåller förslag på omfattande förändringar mot nuvarande
regelverk. Bland annat föreslås
-att det nuvarande begreppet god ekonomisk hushållning ersätts med god kommunal
hushållning i kommunallagen
- att kommuner och regioner ska ta fram ett tioårigt, rullande program för en god
kommunal hushållning.
- en viss skärpning av det s.k. Balanskravet, som är den kortsiktigt lägsta
godtagbara nivån för resultatet ett enskilt år och inte liktydigt med god kommunal
hushållning
- att en resultatreserv införs för ökad flexibilitet i balanskravet, genom att överskott
under vissa omständigheter kan sparas och användas senare.
-att den nuvarande resultatutjämningsreserven avvecklas och ersättas med en statligt
finansierad inkomstgaranti vid djupa konjunkturfall
- att kraven på budgeten skärps för att den ska bli ett mer effektivt instrument i
styrningen och för att den också tydligt ska kopplas till inriktningen i det tioåriga
programmet.
- att kraven på uppföljning genom delårsrapporten förenklas och tidigareläggas,
men kraven på att vidta åtgärder vid avvikelser föreslås skärpas
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- att krav införs på rättvisande räkenskaper för att fullmäktige ska kunna godkänna
årsredovisningen.
-att revisorernas granskning av regelefterlevnad utökas som ett led i ett förstärkt
ansvarsutkrävande
Slutligt beslut förväntas i juni 2022 med ett införande från och med 2023.
Som framgår ovan kommer sannolikt stora förändringar att genomföras på området
vilka får omfattande konsekvenser på nuvarande riktlinjer för God ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv vilka antogs av
Regionfullmäktige 2013-06-26 §75.
Att utifrån ovanstående bakgrund revidera nuvarande riktlinjer innan det nya
regelverket beslutats är inte meningsfullt, varför uppdateringen satts i vänteläge.
Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 35
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att återkalla uppdraget till regiondirektören att utifrån nuvarande regelverk tillse att
”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv” revideras (inklusive återrapportering);
att uppdra åt 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
återrapportera uppdraget för att möjliggöra beslut av Regionfullmäktige senast i
november 2022.

Delges
Regiondirektören
Ekonomidirektören
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Ändrad tid för återrapportering av uppdrag

Diarienummer: 22RS2696
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Dick Rytterdahl
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen för Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att under kvartal
1 2022 återrapportera Uppdrag efter revisionsrapport "Regionens
försäkringsskydd", 19RS10800 ". Uppdraget går tillbaka till 2019 och syftar till att
ta fram erforderliga styrdokument kring regionens försäkringsskydd, speciellt vad
avser framtagande av en process och utvecklade rutiner inom området. Arbetet har
varit nedprioriterat under pandemin pga. brist på interna resurser och kompetens.
Beslutsunderlag
Försäkring handlar om att bedöma och hantera risker som riktas mot verksamhet
och egendom. En policy för försäkring och riskhantering blir därför ett verktyg
bland flera som ska trygga verksamhet och värde. För att få effekt av policyn är en
förutsättning att adekvata rutiner, ansvarsförhållanden och stödsystem finns på plats
för att på ett optimerat sätt balansera avvikelser, skador, förluster och störningar
mot ett försäkringssystem och därigenom skapa ekonomiska incitament för
förbättrat skade-förebyggande arbete, vilket i sin tur medverkar till en ekonomi i
balans.
Inom ramen för det samarbete som RVN har med Söderberg och Partners (S&P) för
hanteringen av vår pensionsmedelsportfölj har vi fått en möjlighet att nyttja den
kompetens och de processer och verktyg som S&Op’s område ”Offentlig
verksamhet” tillhandahåller. Området tillhandahåller sina tjänster till drygt 180
kommuner, 9 regioner och över 600 kommunala bolag. Tjänsteportföljen innehåller
allt från analys och administration av försäkringsprogram, digitala verktyg för risk
och försäkring, försäkringsjuridisk rådgivning, skadeadministration, risk
management/risk audits till skadeförebyggande rådgivning och utbildning m.m.
Arbetet med av S&P Offentlig har påbörjats i slutet av februari 2022 och bedöms
kunna slutföras innan utgången av Q3 2022 varför förlängd tid för återrapportering
inför beslut är nödvändig.
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Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 36
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att förlänga tid för återrapportering för beslut avseende uppdrag efter
revisionsrapport "Regionens försäkringsskydd", 19RS10800” till september 2022.

Delges
Regiondirektören
Ekonomidirektören
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Ansökan om medel från Delegationen för en kommunal ekonomi i
balans

Diarienummer: 22RS2758
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Dick Rytterdahl
Ärendebeskrivning
Regeringen fattade i mitten av 2021 beslut om ett tillfälligt statsbidrag för
kommuner och regioner vilket hanteras av den nyinrättade Delegationen för
kommunal ekonomi i balans. Syftet med statsbidraget om totalt 750 mnkr för
perioden 2022–24 är att stödja kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi.
De som är berättigade att söka är kommuner och regioner som år 2020 hade negativ
soliditet (inklusive förpliktelser att betala ut pensionsförmåner vilka tjänats in före
1998). Region Västernorrland uppfyller liksom 13 regioner och 25 kommuner
kravet för att få söka bidrag från Delegationen.
Regionledningsgruppen (RLG) har beslutat att söka tilldelning av bidrag från
Delegationen för kommunal ekonomi i balans och en projektgrupp har fått i
uppdrag att arbeta fram en rekommendation på kandidater för ansökan.
Återrapportering till RLG ska ske avseende för vilka delområden ansökan kommer
att göras och vilka belopp som söks per delområden för 2022–24 liksom när
tilldelning av bidrag beslutats av Delegationen. Ett villkor för att ansökan ska
behandlas av Delegationen är också att densamma är politiskt förankrad.
Beslutsunderlag
Bidrag kan sökas för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som syftar till
att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar. Bidraget får användas
till åtgärder som påbörjas under samma kalenderår som beslutet fattas, och därefter
i enlighet med beslutet. Bidrag ges inte för åtgärder som sökande fått annat statligt
stöd för. Bidrag kan sökas för olika typer av åtgärder och för såväl investeringar
som kostnader för struktur-och effektiviseringsåtgärder. Bidrag kan inte sökas för
åtgärder som sökande redan fått annat statligt stöd för, men det finns ingen
skrivning om att åtgärderna inte får vara inplanerade eller redan påbörjade (i det
sistnämnda fallet kan dock bidrag enbart sökas och erhållas för den del som infaller
under stödperioden dvs 2022–24).
Delegationen ska fördela avsatta medel genom att prioritera de kommuner och
regioner som bedöms ha störst behov av att vidta omstrukturerings- eller
effektiviseringsåtgärder för att uppnå syftet med bidraget. Särskild hänsyn tas till
 Om kommunen eller regionen har en skattesats som överstiger den
genomsnittliga kommunala respektive regionala skattesatsen för riket.
 Skattesatsen med hänsyn tagit till olika huvudmannaskap.
 Kommunens eller regionens ekonomiska utveckling och ekonomiska situation.
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Kommunens eller regionens produktivitet och effektivitet.
Demografi och befolkningsprognoser.
Hur åtgärden bedöms påverka möjligheten att långsiktigt skapa en ekonomi i
balans.
Förutsättningarna i övrigt i den samlade planen för att uppnå en ekonomi i
balans och en god ekonomisk hushållning.

Hälften av bidraget betalas ut i samband med att Delegationen för kommunal
ekonomi i balans beslutar om bidrag. Resterande del av bidraget betalas ut inom två
månader efter att slutredovisning har inkommit till och godkänts. Ovanstående
medför att en kassaflödesmässig belastning uppstår för regionen till dess att
slututbetalning ägt rum.
Totalt söks bidrag för 4 områden med totalt 78 mnkr i investering/kostnad.
Nettoeffekten av projekten estimeras till c.a 21 mnkr per år (implementerat),
exklusive effekten av förbättrade beslutsunderlag avseende lokalförsörjning. I
underlaget till FiU 3 mars ingick att om möjligt till ansökan lägga till bidrag för
planerad yteffektivisering av administrativa lokaler Härnösand (från 250 till 349
arbetsplatser i Regionens Hus). Efter genomgång av tillgänglig dokumentation är
bedömningen att detta inte är möjligt, detta då merinvesteringen pga. ytförtätningen
är svår att fastslå.
Beslutsunderlag
Lista över projekt/åtgärder för vilka bidrag söks från Delegationen för kommunal
ekonomi i balans, bilaga 13
Beredning
Finansutskottet den 3 mars 2022, § 37. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen
utan eget förslag till beslut.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt Regiondirektören att i enlighet med bilaga ansöka om bidrag från
Delegationen för kommunal ekonomi i balans; samt
att återrapportera till Regionstyrelsen när Delegationen för kommunal ekonomi i
balans fattat beslut om tilldelning av bidrag.
Delges
Regiondirektören
Ekonomidirektören
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Yttrande över remiss från Trafikverket; Trafikverkets
flygutredning

Diarienummer: 22RS894
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Nina Loberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Trafikverkets
rapport ”Upphandling av flygtrafik från oktober 2023, utredning inför beslut om
allmän trafikplikt”.
Trafikverket har utrett behovet av flygtrafik inför att nuvarande flygavtal upphör i
oktober 2023. Utredningen ska ligga till grund för beslut om på vilka sträckor
Trafikverket ska besluta om allmän trafikplikt och vid behov avtala om flygtrafik
för från oktober 2023. Bakgrunden är Trafikverkets uppdrag att avhjälpa brister i
tillgängligheten genom att ingå avtal med ersättning till trafikföretag för interregional kollektivtrafik (flyg; tåg, buss) som inte upprätthålls i annan regi och där
det saknas förutsättningar för kommersiell trafik.
Tjänstepersoner från Region Västernorrland, Sollefteå och Kramfors kommuner
samt Höga Kusten flygplats stämde den 9 februari av remissens förslag och
innebörd.
Utredningens förslag
Trafikverket konstaterar i utredningen att det finns motiv för fortsatt allmän trafikplikt för linjen Kramfors – Arlanda. Trafikverket påpekar att tillgänglighetseffekterna för Sollefteå är väsentliga för beslutet att införa allmän trafikplikt för
flygtrafik, eftersom Sollefteå har större tillgänglighetsbristerna än Kramfors och
även saknar persontrafik på järnväg.
Utredningen föreslår att samma antal turer per år som i dagens trafikplikt, det vill
säga 1 122 turer per år. Stolskravet föreslås minskas från 18 000 stolar per år till
15 000 stolar per år. Inga större förändringar föreslås gällande tidtabellramarna som
i gällande avtal omfattar två dubbelturer måndag – fredag samt en dubbeltur på
söndag och helgdag inom specificerade tidsramar.
Beslutsunderlag
Remiss från Trafikverket; Trafikverkets flygutredning, bilaga 14
Yttrande över remiss; Trafikverkets flygutredning, bilaga 15
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Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 4 mars 2022, § 48
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att avge ”Yttrande över remiss; Trafikverkets flygutredning”; samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Informationshanteringsplan för inköp och upphandling

Diarienummer: 22RS1032
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Fredrik Granholm
Ärendebeskrivning
Region Västernorrlands (RVN) inköps- och upphandlingsverksamhet saknar idag en
informationsförvaltningsplan (tidigare dokumenthanteringsplan). Genom denna
informationsförvaltningsplan tydliggörs hur verksamhetens dokumentation ska
hanteras.
Informationsförvaltningsplanen fungerar som ett styrdokument för flödet av
handlingar och dokumentation inom inköps- och upphandlingsprocesserna. Den
anger vilka handlingar som ska bevaras, respektive vilka som får gallras och när
detta kan ske.
Målsättningen är att säkerställa att RVN hanterar sin information på ett enhetligt
sätt, uppfyller lagar och förordningar samt tillfredsställer verksamhetens behov.
Denna informationsförvaltningsplan ska ses som en del i det arbete som
regionledningsförvaltningens kansli för närvarande bedriver för att skapa en
systematisk, effektiv och säker informationshantering.
Beslutsunderlag
Förslag till informationsförvaltningsplan inköp och upphandling, bilaga 16
Beredning
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 4 mars 2022, § 8
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottets förslag
att fastställa informationsförvaltningsplan för inköp och upphandling; samt
att låta gallringsfristerna i informationsförvaltningsplanen gälla retroaktivt från år
2015, vilket gör det möjligt för verksamheten att hantera ärenden som redan är
upprättade, men fortfarande är aktiva.

Delges
Sofia Viklund
Tomas Jonsson
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Svar på revisionsrapport ”Granskning av löner”

Diarienummer: 22RS158
Ärendeansvarig: Eva Strömsten
Handläggare: Eva Sjölund
Ärendebeskrivning
Under hösten 2021 genomförde KPMG en granskning av den interna kontrollen
avseende löneutbetalningar inom Region Västernorrland. Syftet med granskningen
var att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Den sammanfattande
bedömningen visar att den interna kontrollen avseende löneutbetalningar inte är
tillräcklig och måste stärkas.
Regionstyrelsen rekommenderas, med anledning av granskningen, att vidta åtgärder
för att:
- säkerställa att beslut och rekommendationer som lämnades i samband med
granskningen 2018 efterlevs,
- stärka och utveckla internkontrollarbetet,
- systematisera, tydliggöra och genomföra effektiva kontroller så att ”rätt lön”
utbetalas,
- säkerställa att styrande och stödjande dokument efterlevs,
- ta fram stödjande dokument där så saknas,
- utbildning i löneprocessen genomförs samt att kommunicera vilka styrande och
stödjande dokument som finns att förhålla sig till.
Åtgärder för att stärka intern kontroll vid hantering av löner
Revisionen 2018 avseende säkerhet och kontroll i löneutbetalningsprocessen hade
sin grund i en tidigare granskning av säkerhet och kontroll i lönesystemet Heroma
2017. Merparten av de åtgärder som gjorts med anledning av revisionen 2018 har
vidtagits med ändamålsenliga åtgärder. Några av de punkter som beskrevs 2018
återkommer dock i revisionen 2021. Avsaknad av ändamålsenliga verktyg (system),
enhetlig metod och arbetssätt som möjliggör kontinuitet har saknats som bidragit till
att arbetet behöver fortsätta.
Region Västernorrland har beslutat om en gemensam styrmodell vilket lägger
grunden för att bygga ett systematiskt arbetssätt inom alla områden som styrs av
lagar, regler och andra styrande principer. En gemensam policy för medarbetarskap
och ledarskap lägger ramverket kring den förväntan som ställs för såväl
medarbetare som ledare i anställningen i Region Västernorrland. Att arbeta
systematiskt i enlighet med den s k COSO-modellen finns också i plan för att
utveckla intern styrning och kontroll inom RVN som helhet. Systemstöd håller på
att implementeras såväl avseende styrning och ledning, där ett s k Business
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Intelligence-system införs (Hypergene), som en e-lärandeplattform, s k Learning
Management System, upphandlas för att införas under 2022 som kommer bidra till
att säkerställa att obligatoriska utbildningar som följer med anställning, chef som
medarbetare, genomförs. Fortsatt arbete för att förbättra, och minska de ekonomiska
risker som är förknippat med utbetalning av löner har därmed möjliggjorts.
Förbättringar avseende lönehantering inom Region Västernorrland kan ses de
senaste fem åren trots en ökande andel löneutbetalningar. Löneskulderna, dvs
felaktigt utbetalda löner till medarbetare har minskat väsentligt. Under 2020 ses
dock en ökning som kan förklaras av en accelererande pandemi med omfattande
arbete för att rekrytera personal på kort tid vilket i sin tur ledde till fel. Det senaste
årens positiva utveckling bekräftar vikten av att aktivt arbeta med att fortsätta
förbättra rutiner kring lönehanteringen.
Löneutbetalning Löneskulder Andel av totalt
År
totalt
totalt
utbetald lön
2017
1 882 005 064
2 988 932
0,159%
2018
1 942 952 753
2 711 760
0,140%
2019
2 046 277 198
1 982 491
0,097%
2020
2 133 730 255
2 609 808
0,122%
2021
2 210 818 692
1 833 872
0,083%

Handlingsplan 2022–2023
Införa ett systematiskt och kontinuerligt arbetssätt för att kontrollera, åtgärda och
följa upp löneprocessen med stöd av Hypergene.
- Aktiviteten att ”genomföra årlig riskanalys” har redan lagts in som en aktivitet i
Hypergene för att genomföras i oktober 2022. En systeminställning har gjorts för att
säkra att aktiviteten repeteras årligen.
- Genomförd riskanalys kommer i sin tur leda till en handlingsplan där aktiviteterna
läggs in i systemet och möjliggör såväl transparens som tydlighet i uppföljning.
- Det systematiska arbetssättet kommer att ge vägledning vilka styrande dokument
som behöver revideras och var kontrollpunkter behöver läggas in för att säkerställa
efterlevnad.
Stärka chefers kompetens kring lönehanteringen
- Säkerställa introduktion av nyanställda chefer avseende lönehantering dvs
tydliggöra vad som förväntas av chef, hur, när och varför.
- Introduktionen byggs upp i e-lärandeplattformen vilket möjliggör kontroll av
genomgången utbildning samt kunskapstest (”körkort”)
- Tydliggöra vad som förväntas av chef avseende lönehantering, hur, när och varför
gäller även befintliga chefer.
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Stärka medarbetares kompetens kring registrering av tid och arbetsförändringar
- Säkerställa introduktion av nyanställda medarbetare avseende vad som förväntas
för rätt lön utifrån ett medarbetarperspektiv och öka förståelsen avseende
kopplingen lön och verksamhetens ekonomi.
- Introduktionen byggs upp i e-lärandeplattformen vilket möjliggör kontroll av
genomgången utbildning samt kunskapstest (”körkort”)
Förenkla och modernisera rutiner för att underlätta att ”göra rätt”
Förenkling och modernisering kan ske av t ex anställning och behörigheter med
stöd av automatiserade rutiner t ex via en Robotic Process Automation (RPA) eller
med stöd av digital signering.
Införa nya internkontroller
- Kontroll av signerade utanordningslistor
- internkontrollplan för 2022 kompletteras med denna kontroll som ska ske
månatligen.
- Kontroll av felaktig tidredovisning
- processen tas fram under 2022 och utförs med stöd av RPA fr o m 2023.
Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av löner”, bilaga 17
Revisionsrapport ”Granskning av löner”, bilaga 18
Svar på revisionsrapport ”Granskning av löner”, bilaga 19
Beredning
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 4 mars 2022, § 10
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Granskning av löner”;
att uppdra till regiondirektören att genomföra föreslagna åtgärder i handlingsplan;
samt
att redovisning av genomförandet av åtgärder redovisas i personalpolitiska och
allmänna utskottet två gånger per år.
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Svar på revisionsrapport ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”

Diarienummer: 21RS13358
Ärendeansvarig: Anette Hägglund-Sundin
Handläggare: Linda Lejderud, Jonas Bylund
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med
anledning av revisionsrapporten ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”.
Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig
styrning och uppföljning avseende förberedelser för införande av nytt
vårdinformationsstöd (FVIS).
Av revisionsrapportens sammanfattande bedömning framgår att besluten kring
upphandling av nya vårdinformationsstödet samt beslut om årlig finansiering av
FVIS programmet tagits på behörig nivå utifrån styrelsens reglemente och
delegationsordning men att beslutet från 2016 inte innehöll mål, alternativa vägval
eller ekonomiska förutsättningar.
Beträffande regionstyrelsens styrning av FVIS-programmet under 2021, är
revisorernas bedömning att beslut om mål och uppdrag har varit otillräcklig, liksom
bedömning av satta effekthemtagningar och nyttorealiseringar. Revisorernas
bedömning är att de årliga finansieringsbesluten varit för kortsiktiga och att inte
styrelsen har säkerställt den politiska ledningens roll i FVIS-programmet.
Revisorerna bedömer också att en kontinuerlig återrapportering gällande framdrift
av införandet av ett nytt informationsstöds inte är säkerställt till regionstyrelsen
Regionstyrelsen noterar och tar till sig revisionsrapportens slutsatser, att tillse att det
ges i uppdrag till regiondirektören att säkerställa att en tillräcklig styrning,
uppföljning och kontroll för FVIS-programmet upprättas inom regionstyrelsen.
Regionstyrelsen tillstyrker att det återstår arbete innan FVIS-programmets
övergripande styrning anpassas och ligger i linje med det politiska ansvaret och
regionens ledningsorganisation. Regionstyrelsen gör därmed bedömningen att
åtgärder är rimliga att vidta utifrån vad som lyfts i revisionens uppföljande
granskning. Regionstyrelsen ska ge en tydligare och effektivare styrning och
uppföljning av FVIS-programmet. Genom tydligare rapporterings och beslutsvägar
kan grundförutsättningar skapas, för att tillsammans utveckla samordnade modeller
och arbetssätt för att på bästa sätt säkerställa ett tryggt och effektivt förberedande av
införandet gällande det nya informationsstödet.
Uppskov har beviljats till regionstyrelsens sammanträde i mars 2022.
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Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”,
bilaga 20
Revisionsrapport ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”, bilaga 21
Svar på revisionsrapport ”Införande av nytt vårdinformationsstöd”, bilaga 22
Beredning
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 4 mars 2022, § 11
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Införande av nytt vårdinformationsstöd”;
att uppdra till regiondirektören:
- att vidta åtgärder för att säkerställa att regionstyrelsen förtydligar sin roll och
sitt ansvar för FVIS-programmet genom att tydliggöra FVIS-programmets
eskalerings principer och beslutsordning.
- att utveckla regionstyrelsens styrning och finansiering av nya
utvecklingsprojekt, i enlighet med den nya digitaliseringsstrategin, genom
framskrivning av riktlinjer för beslut och finansiering av utvecklingsprojekt där
regionstyrelsens roll och ansvar tydliggörs.
- säkerställa att FVIS-programmets budget och ekonomiska plan fram till 2025
är en del av regionstyrelsens beslut.
- säkerställa att de ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten i FVIS –
programmet, genom att löpande och med kontinuitet bjuda in FVIS-programmets
ledning och styrning till regionstyrelsens möten, för återrapportering.
- att en plan för nyttorealisering utarbetas med stöd av FVIS-programmet och att
regionstyrelsen säkerställer att mätpunkter och tider för mätningar definieras för
effektmålen i nyttorealiseringsplanen. Planen beslutas av regionstyrelsen och
följs upp av hälso- och sjukvårdsnämnden
- att rapportera hur arbetet fortskrider till nämnden: samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Patientsäkerhetsberättelse 2021

Diarienummer: 22RS1622
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Handläggare: Chatrine Wiklander, Mikael Saric, Monasofi Wallinder
Ärendebeskrivning
Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
- hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår;
- vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
- vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
Socialstyrelsen rekommenderar att vårdgivaren årligen ska beskriva arbetet med att
systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i en kvalitetsberättelse.
Enligt SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) ska
patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret
är fördelat inom organisationen, hur patientsäkerheten genom egenkontroll har följts
upp och utvärderats samt hur samverkan har möjliggjorts för att förebygga att
patienter drabbas av vårdskada.
2021 års patientsäkerhetsberättelse presenteras i en ny mall som bygger på
upplägget i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet som
Socialstyrelsen har lanserat. Mallen är rubricerad som patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsplanen speglar ännu ett år av pandemiarbete. Patientsäkerheten har
påverkats på grund av överbeläggningar och bemanningsproblem delvis kopplade
till pandemin. Tillgängligheten har påverkats negativ för primärvården kopplat till
pandemi och vaccinationsarbete.
De nationella punktprevalensmätningarna visar behov av ett förbättringsarbete
framförallt när det gäller trycksår.
De basala hygienrutinerna och klädreglerna uppvisade ett visst förbättrat resultat.
Den nationella mätningen för vårdrelaterade infektioner ställdes in från SKR.
Under 2021 har det totala antalet avvikelser minskat jämfört med föregående år.
Den minskning som ses är inom specialistvården. Både primärvården och
folktandvården har ökat sina avvikelser. En tänkbar anledning till det minskande
antalet avvikelser kan vara den stress som bemannings- och vårdplatssituationen
orsakat i kombination rådande pandemi.
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Trots att patientsäkerheten påverkats negativt under året så visar verksamheternas
berättelser att det finns en vilja och ett engagemang när det gäller förbättringar.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2021, bilaga 23
Beredning
Vårdvalsutskottet den 25 februari 2022, § 9
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag
att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2021 inom regionstyrelsens ansvar som
vårdgivare.

Protokollsanteckning
Mona Hammarstedt (KD), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg
(SJVP) och Barbro Ekevärn (SJVP) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Är vården tillräckligt säker idag? Det vet vi inte.
Idag upplever exempelvis personalen vid avdelning 16 och 17 på Sollefteå sjukhus
att de upprättar fler avvikelser vid negativa händelser än tidigare. Totalt i hela
Västernorrland har antalet inrapporterade avvikelser ökat från 350 år 2020 till 705
år 2021.
Personal säger att inrapporteringar allt annat än uppskattat från chefshåll, men hela
idén är ju att rapportera in är ju för att utreda och hitta lösningar så att vårdskadorna
ska kunna minskas.
Det är inte bra för patientsäkerheten om personalen börjar avstå från att skriva
avvikelser. Därför vill jag uppmärksamma detta. Rapportering av händelser i vården
ska ses positivt.”
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Ombud till Inera AB:s ägarråd 2 maj 2022

Diarienummer: 22RS2441
Ärendebeskrivning
Inera AB har inkommit med en inbjudan till digitalt ägarråd den 2 maj 2022.
Regionstyrelsen har att utse ett ombud och föreslår att regionstyrelsens ordförande
får representera Region Västernorrland.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att utse Glenn Nordlund att representera regionen på Ineras ägarråd den 2 maj.
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Riktlinje Återrapportering och löpande uppföljning av tillämpning
av finansiell policy - Uppdrag till regiondirektören

Diarienummer: 22RS2263
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 17–18 november 2021, § 262, följande:
att uppdra till regionstyrelsen att ta fram riktlinjer för hur återrapportering och
löpande uppföljning av tillämpningen av den finansiella policyn ska ske.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra till regiondirektören att ta fram riktlinjer för hur återrapportering och
löpande uppföljning av tillämpningen av den finansiella policyn ska ske: samt
att återrapport gällande uppdraget sker till Regionstyrelsen senast i april 2022.
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Utredning angående förutsättningarna kring anställdas, patienters
och besökares möjligheter att ladda sin bil vid regionens
verksamheter - Uppdrag till regiondirektören

Diarienummer: 22RS1627
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 17–18 november 2021, § 255, som svar på en
inkommen motion från Nina Orefjärd (V) om ladd-möjligheter för våra anställda
och patienter, följande:
att uppdra till regionstyrelsen att utreda förutsättningarna kring anställdas
möjligheter att ladda sin bil under arbetstid;
att uppdra till regionstyrelsen att utreda förutsättningarna kring patienters och
besökares möjligheter att ladda sin bil vid besök vid regionens verksamheter;
att utredningarna får ligga till grund för kommande ställningstagande kring
eventuella insatser och åtgärder kopplat till frågeställningarna.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra till regiondirektören att utreda förutsättningarna kring anställdas
möjligheter att ladda sin bil under arbetstid;
att uppdra till regiondirektören att utreda förutsättningarna kring patienters och
besökares möjligheter att ladda sin bil vid besök vid regionens verksamheter; samt
att återrapport gällande uppdraget sker till Regionstyrelsen senast i september 2022.
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Strategi mot våld i nära relationer – Uppdrag till regiondirektören

Diarienummer: 21RS9689
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 23–24 februari 2022, § 40, följande:
att uppdra till regionstyrelsen att revidera riktlinjen ”Våld i nära relationer” och
anpassa innehållet till strategin.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra till regiondirektören att revidera riktlinjen ”Våld i nära relationer” och
anpassa innehållet till strategin; samt
att återrapport gällande uppdraget sker till Regionstyrelsen senast i maj 2022.
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Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer: 22RS172
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2022-01-01 -- 2022-01-31 delegerat till ekonomidirektör,
bilaga 24
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2022-01-01 – 2022-01-31 delegerat till upphandlingschef,
bilaga 25
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Delgivningar

Protokoll
Nämnden för hållbar utveckling: 17 februari 2022, bilaga 26
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 2 mars 2022, bilaga 27
Ostkustbanan 2015 AB årsstämma: 21 maj 2021, bilaga 28
Ostkustbanan 2015 AB konstituerande: 21 maj 2021, bilaga 29
Ostkustbanan 2015 AB: 10 september 2021, bilaga 30
Ostkustbanan 2015 AB: 1 oktober 2021, bilaga 31
Kollektivtrafikmyndigheten: 27 januari 2022, bilaga 32
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg förbundsstyrelse: 24 februari 2022,
bilaga 33
Regionens revisorer: 28 januari 2022
Kostnämnden Sollefteå: 4 februari 2022
Patientnämnden – Etiska nämnden: 17 februari 2022
Kostnämnden Örnsköldsvik: 24 februari 2022
Vårdvalsutskottet: 25 februari 2022
Finansutskottet: 3 mars 2022
Regionala utvecklingsutskottet: 3 mars 2022
Regionens revisorer: 3 mars 2022
Personalpolitiska och allmänna utskottet: 4 mars 2022
Minnesanteckningar
SocialReko: 3 december 2022, bilaga 34
Revisionsrapport
Granskning av avvikelsehantering och systematiskt förbättringsarbete, bilaga 35
Skrivelser
Månadsuppföljning Regionledningsförvaltningen – januari 2022, bilaga 36
Yttrande Botniska korridoren – Nationell plan 2022–2033, bilaga 37
Yttrande över remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet,
dnr I2021/03357, bilaga 38
Yttrande över Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel
inkluderas i reduktionsplikten, bilaga 39
Sjömotorvägar (MoS) - utkast detaljerad genomförandeplan för synpunkter,
bilaga 40
Dom i mål nr 1270–21, Överklagande av förbundsordningens beslut i
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2021-06-17 § 86 (KSA 91–2021),
bilaga 41
Dom i mål nr 1642–21, Överklagande av förbundsordningens beslut i
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2021-08-19, §19 (KSA 119–2021),
bilaga 42
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Inbjudningar och konferenser

En kraftsamlingsdag gällande det myndighetsgemensamma arbetet mot mäns våld
mot kvinnor/våld i nära relationer i Västernorrland 22 mars, bilaga 43
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att kostnader för utbildningsarvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå till de som
anmält sig till konferensen.
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Svar på ledamotsinitiativ: Inrätta kriskommission för arbetsmiljönoch personalförsörjningen

Diarienummer: 22RS2724
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mattias Eriksson
Ärendebeskrivning
Nina Orefjärd (V) har inkommit med ett ledamotsinitiativ gällande inrättandet av en
kriskommission för arbetsmiljön och personalförsörjningen. Syftet med inrättandet
av en sådan är att ta fram en långsiktig lösning för att förbättra arbetsmiljön för
regionens personal samt säkerställa en bra personalförsörjning. I kommissionen ska
vidare fackliga representanter samt två ledamöter från respektive parti delta.
Inrättandet av kommissioner förekommer framförallt på nationell nivå och har i
huvudsak en granskande och oberoende karaktär. De mest vanliga är s.k.
haverikommissioner utförda av Statens haverikommission, men även andra fall av
kommissioner har förekommit, så som senast coronakommissionen.
Kommissionerna har vanligtvis till uppdrag att utreda ansvar samt ta fram
rekommendationer på åtgärder.
Det uppdrag som föreslås i detta ärende rör i huvudsak regionens ordinarie uppdrag
som arbetsgivare. I reglementet för Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs att
nämnden har det övergripande ansvaret för regiondriven hälso- och sjukvård,
rättspsykiatri och tandvård. Härtill har nämnden till ansvar att verksamheten bedrivs
i enlighet med anvisningar och direktiv från regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har dock inom ramen för uppsiktsplikten (6 kap. 1 § KL) mandat
att utöva uppsikt över nämnderna. Inom ramen för uppsikten har regionstyrelsen
möjlighet att lämna råd, anvisningar och förslag på åtgärder till nämnden. Härtill
innefattar uppsikten också inhämtandet av rapporter, verksamhetsplaner och
protokoll från nämnderna. Uppsiktsplikten regleras i den av regionfullmäktige
beslutade Riktlinjen Regionstyrelsens uppsiktsplikt. Kansliets bedömning är således
att det uppdrag som föreslås av Nina Orefjärd (V) i huvudsak ryms inom
regionstyrelsens uppsiktsplikt. Det är också inom befintlig politisk struktur som
mandatet för beslut i frågorna finns.
Yrkanden
Isabell Mixter (V), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg (SJVP),
Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till
ledamotsinitiativet.
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Ordförandens sign

Justerandens sign
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Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Isabell Mixter (V) m fl:s bifallsyrkande
till ledamotsinitiativet under proposition, vilket godkänns, och finner att
beredningens förslag bifalles, då votering begärs.
Votering
Den som tillstyrker att ledamotsinitiativet avslås röstar ja, den som tillstyrker Isabell
Mixter (V) m fl:s bifallsyrkande till ledamotsinitiativet röstar nej.
Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 6 nej-röster.
Följande röstar ja:
Roger Johansson (S), Robert Kuusikko (S), Erik Andersson (S), Siw Sachs (S), Åke
Nylén (S), Per Wahlberg (M), Jeanette Karlsson (M), Ingeborg Wiksten (L), Erik
Thunefors (SD), Sara Nylund (S) och Glenn Nordlund (S).
Följande röstar nej:
Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Barbro Ekevärn (SJVP), Mattias Rösberg
(SJVP), Mona Hammarstedt (KD) och Jonny Lundin (C).
Ordförande finner efter genomförd votering att ledamotsinitiativet avslås.
Beslutsunderlag
Initiativärende: Inrätta kriskommission för arbetsmiljön- och personalförsörjningen,
bilaga 44
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att avslå initiativärendet.

Reservation
Isabell Mixter (V), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Barbro Ekevärn (SJVP),
Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) och reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till ledamotsinitiativet.
Delges
Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Ordförandens sign

Justerandens sign
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Förstärkt uppsikt av Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade den 23 februari 2022, § 48, att hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören
återkommer till regionstyrelsen kvartalsvis med återrapportering om åtgärder och
genomförande för att säkra långsiktigt hållbar bemanning.
Med anledning av informationen från Hälso- och sjukvårdsnämnden vid dagens
sammanträde och med hänvisning till rådande bemanningsläge inom sjukvården,
föreslås att regionstyrelsen förstärker uppsiktsplikten gentemot Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra till Regiondirektören att föreslå en rutin för hur regionstyrelsen kan
utveckla sin uppföljning utifrån uppsiktsplikten gällande Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt utmaningar inte minst när det gäller
bemanningsläget, hyrberoende och vårdplatser; samt
att uppdra till Regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen vid varje
sammanträde med återrapportering om åtgärder och genomförande för att säkra en
långsiktigt hållbar bemanning.
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Vid protokollet

Ann Christin Hamrén
Justeras

Glenn Nordlund

Jonny Lundin
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