Dokumentnamn

PROTOKOLL §§ 76-140
REGIONSTYRELSEN
Tjänsteställe, handläggare

Datum

Dnr

Sida

Regionledningsförvaltningen
Ann Christin Hamrén

2022-04-12

22RS1

1 (123)

Tid:

2022-04-12

Plats:

Regionens hus
Härnösand

NÄRVARANDE
Ledamöter
Glenn Nordlund (S)
Sara Nylund (S)
Jonny Lundin (C)
Roger Johansson (S)
Christina Nordenö (S)
Erik Andersson (S)
Siw Sachs (S)
Birgith Johansson (S)
Per Wahlberg (M)
Jeanette Karlsson (M)
Ingeborg Wiksten (L)
Jessica Ulander (C)
Isabell Mixter (V)
Mats Hellhoff (SD)
Barbro Ekevärn (SJVP)
Mona Hammarstedt (KD)

ordförande
1:e vice ordförande,
2:e vice ordförande

deltar ej i § 113
ordförande § 113

deltar ej i § 130
deltar ej i § 130
deltar ej i §§ 78, 129, 130
deltar ej i § 130
deltar ej i §§ 79–83, 106, 130
deltar ej i §§ 79, 98, 105, 130

Tjänstgörande ersättare
Robert Thunfors (SJVP) för Mattias Rösberg (SJVP), deltar ej i
§§ 79–83, 106, 130
Åke Nylén (S)
för Glenn Nordlund (S) § 113
Övriga ersättare
Åke Nylén (S)
Mats Höglund (S)
Magnus Wester (S)
Sarah Karlsson (L)
Anita Hellstrand (C)
Lars-Gunnar Hultin (V)
Erik Thunefors (SD)
Ordförandens sign

Justerandens sign

§§ 76–112, 114-140

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Datum
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Sida

2022-04-12

22RS1
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Under föredragningarna
Nina Orefjärd (V)
Dick Rytterdahl
ekonomidirektör
Adjungerad
Lisa Selin

kommunikatör

Tjänstemän
Åsa Bellander
Märta Molin
Ann Christin Hamrén

regiondirektör
regional utvecklingsdirektör
sekreterare

Inför sammanträdet lämnas följande informationer:
Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden (bilaga A)
Elina Backlund Arab
Fortsatt diskussion om utmaningarna inom Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hanna Wahlund, Åsa Bellander
Ny förtroendemannaorganisation 2023 – 2026 (bilaga B)
Hanna Wahlund
Ekonomi – information inkl. Årsredovisning 2021 RVN, Norrtåg (bilaga C)
Dick Rytterdahl
Regiondirektörens rapport inkl. lönesatsning samt rutin för uppsikt Hälso- och
sjukvårdsnämnden (bilaga D)
Åsa Bellander
§ 76

Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 77

Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionstyrelsen
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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22RS1
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Motion från Roger Byström (C), Jonny Lundin (C) och Mona
Hammarstedt (KD) om En effektivare administration

Diarienummer: 20RS9464
Ärendebeskrivning
Roger Byström (C), Jonny Lundin (C) och Mona Hammarstedt (KD) har inkommit
med en motion om en effektivare administration.
Yrkanden
Jonny Lundin (C), Sara Nylund (S), Per Wahlberg (M), Ingeborg Wiksten (L),
Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s
bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att
motionen bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga 1
Yttrande över motion, bilaga 2
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 41
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

Isabell Mixter (V) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Kristina Eriksson (C), Robert Sandström (C) och
Dennis Moström (C) om ”Fossilfritt i tanken” i hela Västernorrland
år 2030 – en framtidsfond

Diarienummer: 20RS10556
Ärendebeskrivning
Kristina Eriksson (C), Robert Sandström (C) och Dennis Moström (C) har
inkommit med en motion om ”Fossilfritt i tanken” i hela Västernorrland år 2030 –
en framtidsfond.
Yrkande
Jessica Ulander (C) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jessica Ulanders (C) bifallsyrkande
till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets
förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga 3
Yttrande över motion, bilaga 4
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling, 31 mars 2022, § 47, bilaga 5
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling, 31 mars 2022, § 47
Finansutskottet den 5 april 2022, § 42
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Jessica Ulander (C) och Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget bifallsyrkande till motionen.
Robert Thunfors (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD)
deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Henrik Sendelbach (KD) om volontärer på länets
sjukhus

Diarienummer: 21RS7026
Ärendebeskrivning
Henrik Sendelbach (KD) har inkommit med en motion om volontärer på länets
sjukhus.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga 6
Yttrande över motion, bilaga 7
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 31, bilaga 8
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 31
Finansutskottet den 5 april 2022, § 43
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att bifalla motionen; samt
att uppdra till regionstyrelsen att utreda samverkan med frivilligorganisationer för
att bedriva volontärverksamhet vid sjukhusen.

Robert Thunfors (SJVP) och Barbro Ekevärn (SJVP) deltar ej i beslutet och
återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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§ 81
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Motion från Kristina Nilsson (C), Sanna Jonsson (C) och Dennis
Moström (C) om att Förhindra och bekämpa mäns våld mot
kvinnor i nära relation, NU!

Diarienummer: 21RS7724
Ärendebeskrivning
Kristina Nilsson (C), Sanna Jonsson (C) och Dennis Moström (C) har inkommit
med en motion om att förhindra och bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära
relation, NU!
Yrkanden
Jessica Ulander (C) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jessica Ulander (C) m fl:s
bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att
finansutskottets förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga 9
Yttrande över motion, bilaga 10
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 32, bilaga 11
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars 2022, § 49, bilaga 12
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 32
Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars 2022, § 49
Finansutskottet den 5 april 2022, § 44
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att anse motionen besvarad.
Reservation
Jessica Ulander (C), Jonny Lundin (C) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till motionen.
Robert Thunfors (SJVP) och Barbro Ekevärn (SJVP) deltar ej i beslutet och
återkommer i regionfullmäktige.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Nina Orefjärd (V) och Marie Buhr (V) om att ta bort
avgift för patientskolorna

Diarienummer: 21RS9703
Ärendebeskrivning
Nina Orefjärd (V) och Marie Buhr (V) har inkommit med en motion om att ta bort
avgift för patientskolorna.
Yrkande
Isabell Mixter (V) yrkar bifall till motionen.
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 13
Yttrande över motion, bilaga 14
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 45
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.

Reservation
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen.
Robert Thunfors (SJVP) och Barbro Ekevärn (SJVP) deltar ej i beslutet och
återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Jonny Lundin (C) om att satsa på folkhälsan med en
Hälsoobligation

Diarienummer: 21RS7427
Ärendebeskrivning
Jonny Lundin (C) har inkommit med en motion om att satsa på folkhälsan med en
Hälsoobligation.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) och Mona Hammarstedt (KD yrkar bifall till motionen.
Isabell Mixter (V) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s
bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att
finansutskottets förslag bifalles.
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Isabell Mixters (V) avslagsyrkande
till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets
förslag bifalles
Beslutsunderlag
Motion, bilaga 15
Yttrande över motion, bilaga 16
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars 2022, § 48, bilaga 17
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars 2022, § 48
Finansutskottet den 5 april 2022, § 46
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att anse motionen besvarad.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till motionen.
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande till
motionen.
Robert Thunfors (SJVP) och Barbro Ekevärn (SJVP) deltar ej i beslutet och
återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Datum

Dnr
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2022-04-12

22RS1
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Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år

Diarienummer: 22RS3405
Ärendeansvarig: Mattias Eriksson
Handläggare: Jessica Åström
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har
kommit fram under beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning § 62 ska regionstyrelsen årligen redovisa
de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen bör göras på fullmäktiges
sammanträde i april.
Följande motioner har inte besvarats inom ett år:

Ordförandens sign

Motion

Inlämnad

Motionär/er

Persontrafik på Ådalsbanan
Beredning pågår

2018-08-30

Jonny Lundin (C)

Vaccinationskampanjer
för äldre och riskgrupper
Beredning pågår

2020-08-24

Henrik Sendelbach (KD)

Västernorrland som försöksregion
för gårdsförsäljning av
alkoholhaltiga drycker
Beredning pågår

2020-07-02

Kristina Eriksson (C)

En effektivare administration
Regionfullmäktige 2022-04-27

2020-09-15

Jonny Lundin (C),
Roger Byström (C)
Mona Hammarstedt (KD)

”Fossilfritt i tanken”
i hela Västernorrland
Regionfullmäktige 2022-04-27

2020-10-12

Kristina Eriksson (C)

Justerandens sign

Exp den
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Moderna och smarta
hjälpmedel för en hållbar
egenvård av typ 2 diabetes
i hela Västernorrland
Beredning pågår

2020-11-23

Kristina Eriksson (C)

Låt inte osäkra kostnader
belasta enskilda verksamheters
budget
Regionfullmäktige 2022-04-27

2020-11-30

Lars-Gunnar Hultin (V)

Satsa på strategiska
uppdragsutbildningar

2020-11-02

Roger Byström (C)
Sanna Jonsson (C)

Budget till
närsjukvårdsområdet

2020-11-02

Roger Byström (C)
Jonny Lundin (C)

Att ta tillvara på kapacitet
och resurser innebär en besparing
som i sin tur skapar bättre
arbetsmiljö och bättre vård

2021-03-01

Carina Hellström (V)

Tillsätta en tjänst som
Vuxenallergolog med ett
länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus
Beredning pågår

2021-04-26

Pia Lundin (SJVP)

Genomföra inventeringar
av vårt totala behov av baslivsmedel
i regionen

2021-04-26

Jonny Eriksson (V)
Nina Orefjärd (V)
Anders Bergqvist (V)

Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 47
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av verkställda bifallna motioner under april 2021 –
februari 2022

Diarienummer: 22RS3406
Ärendeansvarig: Mattias Eriksson
Handläggare: Jessica Åström
Ärendebeskrivning
Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 26 april 2006, § 66, ska regionstyrelsen
årligen för fullmäktige redovisa om, när och på vilket sätt de motioner har
verkställts som bifallits under de föregående fyra åren före redovisningen, dock att
verkställda motioner därvid avrapporteras vid endast ett tillfälle.
Nedan följer en redovisning över vilka motioner som verkställts sedan föregående
redovisning i regionfullmäktige den 28–29 april 2021
Regionfullmäktige den 28–29 april 2021
Motion om ägande av Norrtåg
Dnr 19RS11724
Beslut
att bifalla motionen.
Följande har hänt.
Regionfullmäktige tog 2020-06-17, § 72 (20RS3024) ett inriktningsbeslut för att
flytta ägandet av aktier i Norrtåg AB och AB Transitio från Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region Västernorrland.
Ikraftträdande beslutades till 1 januari 2021 men flyttades fram till 1 januari 2022
efter beslut i regionfullmäktige 2021-01-20, § 28 (20RS3024.)
Med hänvisning till den pågående politiska dialogen mellan kommunerna och
regionen om den regionala kollektivtrafiken i RSO/KSO-gruppen beslutade
regionfullmäktige 2021-06-22—24, § 164 att under pågående projekt ”Reviderade
styrdokument” tillfälligt pausa processen med att överföra aktier från AB Transitio
och Norrtåg AB samt processen med att överföra Din Tur Kundcenter i Ånge från
kommunalförbundet till regionen till dess att projektet slutförts.
Projektet avslutades i februari 2022.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN
Datum

Dnr

Sida

2022-04-12

22RS1

13

Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 48
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Protokollsanteckning
Jonny Lundin (C) och Jessica Ulander (C) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Då projektet gällande ”Reviderade styrdokument” för Kollektivtrafikmyndigheten
har avslutats förutsätter jag som motionär att Regionfullmäktiges beslut gällande
”Motion om ägande av Norrtåg” (vilket även redovisas i ärendebeskrivningen),
snarast verkställs.”

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsberättelse 2021 Beredningen för medborgardialog

Diarienummer: 21RS12371
Ärendeansvarig: Lars-Erik Marklund
Handläggare: Antonia Bergström
Ärendebeskrivning
Beredningen för medborgardialog har upprättat verksamhetsberättelse för
2021.
Beredningen för medborgardialog har sammanträtt vid tre tillfällen under
verksamhetsåret 2021.
Beredningen för medborgardialogs budget uppgick till 594 000 kronor och
kostnaderna har uppgått till 218 100 kronor vilket innebär ett överskott 375 900
kronor.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 Beredningen för medborgardialog, bilaga 18
Beredning
Beredningen för medborgardialog den 16 februari 2022, § 5
Finansutskottet den 5 april 2022, § 49
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2021 Beredningen för medborgardialog” till
regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsberättelse 2021 Presidiekonferensen

Diarienummer: 21RS1214
Ärendeansvarig: Mattias Eriksson
Handläggare: Jessica Åström
Ärendebeskrivning
Presidiekonferensen har upprättat verksamhetsberättelse för 2021.
Presidiekonferensen har till uppgift att planera inför fullmäktigesammanträdet, som
innefattar bland annat föredragningslista och talartider samt lägga fram förslag till
regionens förtroendemannaorganisation, arvoden och ersättningar.
Presidiekonferensen har även till uppgift att driva Region Västernorrlands inre
demokratiutveckling.
Presidiekonferensen har till uppgift att lägga fram förslag till arvoden och andra
ersättningar till regionens förtroendevalda i de organ där fullmäktige enligt
författning, avtal eller annan överenskommelse ska besluta om ersättningsnivåer
och regelverk för arvoden och ersättningar.
Med inre demokratiutveckling menas politiska arbetsformer och beslutsprocesser.
Målet är ett starkt Regionfullmäktige med engagerade och motiverade ledamöter.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 Presidiekonferensen, bilaga 19
Beredning
Presidiekonferensen den 2 februari 2022, § 12
Finansutskottet den 5 april 2022, § 50
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2021 Presidiekonferensen” till
regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsberättelse 2021 Fullmäktigeberedning för ny
förtroendemannaorganisation 2023–2026

Diarienummer: 21RS12829
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade vid sitt möte 24–25 februari 2021 § 55 att uppdra till
en parlamentarisk beredning att se över den politiska
förtroendemannaorganisationen, arvodesbestämmelserna samt stödet till de
politiska partierna inför nästkommande mandatperiod samt att ta fram förslag med
mål att minska kostnaderna med minst 5 % för förtroendemannaorganisationen
2023–2026.
Fullmäktigeberedning för ny förtroendemannaorganisation representeras av
samtliga partier via en parlamentarisk beredning. Majoriteten har ordförandeposten
och oppositionen har posten som vice ordförande. Till beredningen finns ett
tjänstemannastöd i syfte att utreda beredningens förslag.
Beredningen har ingen egen budget och därmed inget ekonomiska utfall eller
resultat att kommentera.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 Fullmäktigeberedning för ny
förtroendemannaorganisation 2023–2026, bilaga 20
Beredning
Fullmäktigeberedning för ny förtroendemannaorganisation 2023–2026 den 18
februari 2022, § 8
Finansutskottet den 5 april 2022, § 51
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2021 Fullmäktigeberedning för ny
förtroendemannaorganisation 2023–2026” till regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsberättelse 2021 Patientnämnden – Etiska nämnden

Diarienummer: 22RS3208
Ärendeansvarig: Marléne Jonsson
Ärendebeskrivning
Patientnämnden-Etiska nämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar
upprättat verksamhetsberättelse för 2021.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 för Patientnämnden-Etiska nämnden, bilaga 21
Beredning
Patientnämnden-Etiska nämnden den 17 februari 2022 § 6
Finansutskottet den 5 april 2022, § 52
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2021 Patientnämnden-Etiska nämnden” till
regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsberättelse 2021 Regionens revisorer

Diarienummer: 22RS3822
Ärendeansvarig: Birgitta Arnberg
Handläggare:
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2021 för Regionens revisorer har upprättats i enlighet med
utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 Regionens revisorer, bilaga 22
Beredning
Regionens revisorer den 28 januari 2022, § 3
Finansutskottet den 5 april 2022, § 53
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2020 Regionens revisorer” till
regionfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse 2021 Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 21RS12372
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Anna Malmros
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2021 för Kostnämnden Sollefteå har upprättats i enlighet
med utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.
Pandemin har till stor grad påverkat verksamhetens arbete och ekonomiska utfall
genom ökad belastning samt minskade intäkter. Måluppfyllelse har inte uppnåtts
utifrån en samlad bedömning. Verksamheten når målet inom invånarperspektivet
och når delvis målet inom medarbetare- och processperspektivet men når inte målet
inom ekonomiperspektivet.
Verksamheten uppvisar ett negativt resultat för 2021 med 1,9 mnkr. Föregående år
var underskottet 2,1 mnkr. Verksamhetens kostnader har sjunkit sedan förra året
med 3,1% medan försäljningen har minskat med 1,9%. För en ekonomi i balans
behöver försäljningen öka, men på grund av pandemiläget har det inte varit möjligt.
Personalkostnaden har minskat med 0,5 mnkr sedan 2020, men når inte budgeterad
nivå. Under årets sista månader har personalkostnaden dock sjunkit i förhållande till
årets övriga månader. Kostnämnden har under året erhållit statsbidrag på 25 tkr som
ersättning för höga sjuklönekostnader. Verksamheten har anpassat sig utifrån
rådande pandemin samt ökat beredskapen vilket varit kostnadsdrivande
De åtgärder som vidtagits under året med anpassningar av matsedel och
livsmedelsval samt en gemensam matsedel för Kostnämnden och sjukhuset i
Sundsvall har gett en viss effekt på resultatet. Under 2021 har dialog med Sollefteå
kommun förts angående portionsstorleken till hemmaboende vid kommunen.
Skillnaden i portionsstorleken till hemmaboende medför en ökad råvarukostnad på
ca 200 tkr per år. Dialog pågår för att få täckning för den ökade råvarukostnaden
genom att antingen minska portionsstorleken eller öka priset för portionen till
hemmaboende.
Försäljningen under året är 28 245 portioner lägre än budget och skapar ett
underskott av intäkter på -1 538 tkr. Försäljningen till regionen är 8 282 portioner
lägre än beräknad årsvolym och försäljningen till kommunen är 19 953 portioner
lägre än beräknad årsvolym.
Beslutsunderlag:
Verksamhetsberättelse 2021 Kostnämnden Sollefteå, bilaga 23
Protokollsutdrag Kostnämnden Sollefteå den 4 februari 2022, § 4, bilaga 24
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Beredning
Kostnämnden Sollefteå den 4 februari 2022, § 4
Finansutskottet den 5 april 2022, § 54
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2021 Kostnämnden Sollefteå” till
regionfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse 2021, Kostnämnden Örnsköldsvik

Diarienummer: 22RS3535
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara
Handläggare: Anna Malmros
Ärendebeskrivning
Kostnämnden Örnsköldsvik har inkommit med Bokslutsrapport för 2021.
Beslutsunderlag
Bokslut 2021 för Kostnämnden Örnsköldsvik, bilaga 25
Protokollsutdrag Kostnämnden Örnsköldsvik den 24 februari 2022, § 2–3 bilaga 26
Beredning
Kostnämnden Örnsköldsvik den 24 februari 2022, § 2–3
Finansutskottet den 5 april 2022, § 55
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att överlämna ”Bokslut 2021 Kostnämnden Örnsköldsvik” till regionfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse 2021 Krisledningsnämnden

Diarienummer: 22RS3330
Ärendeansvarig: Åsa Belander
Handläggare: Anki Hamrén
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har upprättat verksamhetsberättelse för 2021.
Nämnden har inte genomfört några sammanträden under 2021
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 Krisledningsnämnden, bilaga 27
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 56
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2021 Krisledningsnämnden” till
regionfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse 2021 Regionstyrelsen

Diarienummer: 21RS12376
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Elisabet Jonsson
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för Regionstyrelsen 2021 har upprättats.
Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 omfattar uppföljning av den
verksamhet som styrelsen ansvarar över, huvudsakligen i egenskap av nämnd. Detta
innefattar regionstyrelsens balanserade styrkort samt internkontrollplan 2021 som i
första hand härrör till Regionledningsförvaltningens ansvarsområden, liksom
ekonomisk redovisning inklusive förtroendemannaorganisationen. Det regionala
utvecklingsansvaret leds inom förvaltningen Regional utveckling där
Regionstyrelsen och det Regionala utvecklingsutskottet svarar för dessa frågor
medan Nämnden för hållbar utveckling (NHU) med dess arbetsutskott, har
budgetansvaret för verksamheten. Förvaltningarnas verksamhet beskrivs i separata
verksamhetsberättelser, som mer utförligt återger viktiga händelser under året och
sammanfattar förvaltningarnas specifika målbedömningar. Uppföljning utifrån
Regionstyrelsens uppsiktsplikt återrapporteras i Region Västernorrlands
gemensamma årsredovisning inklusive årsbokslut.
Invånarperspektivet omfattar tre mål och den samlade bedömningen är att
måluppfyllelse är på väg att nås. Målet Region Västernorrland tillhandahåller hög
tillgänglighet i tjänster och utbud, bedöms på väg att nås. Två mått gällande
tillgängligheten är kopplade till målet. Ett bedöms motsvara önskad målnivå medan
det andra inte når önskad målnivå fullt ut. Det andra målet i perspektivet gäller
befolkningens förtroende för Region Västernorrland. Det tillhörande måttet uppvisar
en positiv utveckling, även om målnivån inte uppnås. Målet bedöms vara på väg att
uppnås. Även det tredje målet under invånarperspektivet, Region Västernorrland
bidrar till konkurrenskraftiga och växande företag, bedöms sammantaget vara på
väg att nås.
Medarbetarperspektivet inrymmer två mål. Sammantagen bedömning är att
måluppfyllelse är på väg att uppnås. Målet gällande attraktiva arbetsplatser bedöms
vara på väg att nås. Dock kan måluppfyllelse inte följas upp helt, eftersom
chefsenkäten, som är ett av de tillhörande måtten, inte genomfördes 2021. Det andra
måttet som hör till målet, totalindex för HME (Hållbart Medarbetarengagemang),
ligger nära önskad målnivå. Perspektivets andra mål handlar om hälsofrämjande
arbetsplatser och bedöms utifrån måttet sjukfrånvaro, där den önskade målnivån är
sjukfrånvaro om högst 5 procent. Utfallet för helåret uppnås inte helt, men måttets
positiva trend föranleder att målet bedöms vara på väg att nås.
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Processperspektivet inrymmer totalt fem mål. Av dessa bedöms fyra vara på väg att
nås, medan ett mål inte kan bedömas. Sammantagen bedömning för perspektivet är
att måluppfyllelse är på väg att nås. Målet om ändamålsenliga lednings- och
styrningsstrukturer bedöms utifrån HME:s delindex, där två av tre delindex når
önskad målnivå, vilket sammantaget gör att målet bedöms vara på väg att nås.
Målet Stödja utvecklingen gentemot en god och nära vård har tre mått kopplade till
sig. Två av dessa uppvisar en positiv trend, medan det tredje måttet når önskad
målnivå. Målet bedöms därför vara på väg att uppnås. Målet Region Västernorrland
bedriver ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete bedöms utifrån en kvalitativ
bedömning av förvaltningens aktiviteter kopplade till hållbarhetplanen.
Bedömningen är att genomförandet av aktiviteter inte ligger fullt i fas med de
planerade aktiviteterna, men den sammantagna bedömningen är att målet är på väg
att nås. Målet En säker hälso- och sjukvård bedrivs kan ej bedömas eftersom det
kopplade måttet, resultatet av HSE-mätningen, inte går att jämföra med tidigare år,
utfallet för 2021 kan ej heller jämföras med rikssnittet. Det sista målet i
perspektivet, Digitala tjänster erbjuds och moderna IT-stöd möjliggör effektiva
processer, bedöms utifrån förvaltningens arbete med aktiviteter kopplade till
digitaliseringsarbetet. Även detta mål bedöms vara på väg att uppnås.
Ekonomiperspektivet inrymmer två fastställda mål. Målet gällande en ekonomi i
balans uppnås, liksom perspektivets andra mål som handlar om fördelning av
resurser och uppdrag i enlighet med en god och nära vård. Den sammantagna
målbedömningen för ekonomiperspektivet är att måluppfyllelse nås.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 Regionstyrelsen, bilaga 28
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 57
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att fastställa ”Verksamhetsberättelse 2021 Regionstyrelsen”.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

§ 95

Datum

Dnr

Sida

2022-04-12

22RS1

25

Verksamhetsberättelse 2021 Regionledningsförvaltningen inklusive
Smittskyddsenheten

Diarienummer: 21RS12375
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Annika Boman
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2021 har upprättats för Regionledningsförvaltningen
inklusive Smittskyddsenheten.
Verksamhetsberättelsen utgår från Regionplan 2020–2022, Regionstyrelsens
balanserade styrkort 2021 och Regionförvaltningens balanserade styrkort 2021.
Måluppfyllelsen inom invånarperspektivet bedöms vara på väg att uppnås, då
perspektivets båda mål bedöms vara på väg att uppnås. Målet om hög tillgänglighet
bedöms utifrån två mått. Det första måttet ”upplevt chefsstöd” mäts i chefsenkäten,
som dock inte genomförts i år och därför lämnas utan bedömning. Det andra måttet
är resultatet av enkäten NKI, en servicemätning bland olika verksamheter. Den kan
emellertid inte jämföras med föregående år, eftersom mätningen inte skett inom
samma verksamheter som tidigare år. Dock är utfallet gott, och i de delar som
jämföras, är skillnaderna små. Målet om högt förtroende hos invånare bedöms
uppnås, med som grund de aktiviteter som utförts under året.
Medarbetarperspektivet bedöms, som helhet, vara på väg att uppnås. Målet om
hälsofrämjande arbetsplatser uppvisar en positiv trend gällande sjukfrånvaron,
även om målnivån inte nås helt. Målet gällande högt förtroende hos medarbetare
bedöms även det vara på väg att nås, utifrån från de aktiviteter som genomförts
inom förvaltningen. Inom perspektivet finns ett tredje mål som handlar om
attraktiva arbetsplatser, som även detta bedöms vara på väg att uppnås.
Inom processperspektivet bedöms måluppfyllelse vara på väg att uppnås.
Processperspektivet innefattar fem olika mål, som samtliga bedöms vara på väg att
nås. Målen inom detta perspektiv bedöms till stor del utifrån de aktiviteter som
genomförts. Processperspektivet som helhet beskriver en mångfald av
utvecklingsprocesser och aktiviteter som behöver ses och bedömas på längre sikt,
då flertalet processer kommer att fortsätta under många år.
Ekonomiperspektivets mål är nära att uppnås. Förvaltningen mål om en ekonomi i
balans uppnås och årets resultat slutar på ett överskott om 154 mnkr. Den största
orsaken till det positiva resultatet beror på att mängden riktade statliga medel ökat
men inte förbrukats till fullo. Det andra målet, systematiskt arbete och effektiva
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processer ska bidra till ökad avtalstrohet, bedöms inte vara helt uppfyllt, då på väg
utfallet inte nått upp till önskad nivå.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021, Regionledningsförvaltningen inklusive
Smittskyddsenheten, bilaga 29
Uppföljning av intern kontroll, Regionledningsförvaltningen inklusive
Smittskyddsenheten, bilaga 30
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 58
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att fastställa ”Verksamhetsberättelsen 2021 för Regionledningsförvaltningen
inklusive Smittskyddsenheten”.

Delges
Annika Bohman
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Verksamhetsberättelse 2021 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer: 22RS3206
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar
inkommit med verksamhetsberättelser för 2021.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 för Folktandvården, bilaga 31
Verksamhetsberättelse 2021 för Närsjukvårdsområde Norr, bilaga 32
Verksamhetsberättelse 2021 för Närsjukvårdsområde Väster, bilaga 33
Verksamhetsberättelse 2021 för Närsjukvårdsområde Söder, bilaga 34
Verksamhetsberättelse 2021 för Rättspsykiatriska regionkliniken, bilaga 35
Verksamhetsberättelse 2021 Länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering,
bilaga 36
Verksamhetsberättelse 2021 Länssjukvårdsområde Somatik, bilaga 37
Verksamhetsberättelse 2021 för Hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga 38
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 mars 2022, §§ 57,
bilaga 39
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 59
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2021 för Folktandvården”,
”Verksamhetsberättelse 2021 för Närsjukvårdsområde Norr”,
”Verksamhetsberättelse 2021 för Närsjukvårdsområde Väster”,
”Verksamhetsberättelse 2021 för Närsjukvårdsområde Söder”,
”Verksamhetsberättelse 2021 för Rättspsykiatriska regionkliniken”,
”Verksamhetsberättelse 2021 Länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering”,
”Verksamhetsberättelse 2021 Länssjukvårdsområde Somatik”; samt
”Verksamhetsberättelse 2021 för Hälso- och sjukvårdsnämnden” till handlingarna.
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Verksamhetsberättelse 2021 Nämnden för hållbar utveckling

Diarienummer: 22RS3207
Ärendeansvarig: Märta Molin
Ärendebeskrivning
Nämnden för hållbar utveckling har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar
inkommit med verksamhetsberättelser för 2021.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 Nämnden för hållbar utveckling inkl.
förtroendemannaorganisation, bilaga 40
Verksamhetsberättelse 2021 för Regional utveckling, bilaga 41
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling de 31 mars 2022, §§ 35-36,
bilaga 42
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 60
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2021, Nämnden för hållbar utveckling” samt
”Verksamhetsberättelse 2021 för Regional utveckling” till handlingarna.
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Region Västernorrlands årsredovisning 2021

Diarienummer: 21RS12377
Ärendeansvarig: Åsa Bellander, Dick Rytterdahl
Handläggare: Lena Lindgren, Cecilia Vigren
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2021 anmäls.
Regionfullmäktige har i regionplanen för 2021–2023 fastställt inriktningsmål och
önskade resultat för de fyra perspektiven enligt modellen för balanserat styrkort.
Regionstyrelsen och nämnderna har brutit ned regionplanens intentioner i
balanserade styrkort. Regionstyrelsens samlade bedömning bygger på regionplanens
målsättningar utifrån målnivåer för 2021 samt måluppfyllelse i relation till gällande
styrkort för styrelse och nämnder.
Regionstyrelsens samlade bedömning
Måluppfyllelse i invånar-, medarbetar- samt processperspektivet uppnåddes delvis.
Året har sammantaget inneburit stora utmaningar. Alla verksamheter har påverkats
av pandemin och regionen kommer att behöva hantera konsekvenserna av denna
även under kommande år. Utöver att hantera den dagliga verksamheten har 2021,
liksom föregående år, präglats av omfattande omställningar för att klara
högprioriterad vård och minska smittspridningen av covid-19. Medarbetarnas
kompetens, engagemang och flexibilitet har varit helt avgörande för hanteringen av
pandemin. Därtill har omorganiseringar och en kraftigt ansträngd
bemanningssituation påverkat förutsättningarna främst i hälso- och
sjukvårdsverksamheterna. Regiongemensamt fokus behövs för att säkerställa en god
arbetsmiljö och en stabil bemanningssituation framåt.
Hälso- och sjukvården befinner sig i en omställningsfas, där flera steg har tagits
under året. Förflyttningarna i relation till god och nära vård bedöms nödvändiga för
att möta framtidens utmaningar. Tillgänglighetsarbeten samt arbeten för att
säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet behöver utgöra viktiga fokusområden
även framåt. Den rådande situationen under pandemin har medfört att vissa
utvecklings- och förbättringsarbeten har fått stå tillbaka, men har i vissa fall även
blivit en katalysator för utveckling av nya arbetssätt och ökad samverkan i linje med
personcentrerad god och nära vård. Utvecklingen av digitala arbetssätt, som rör
både patient och medarbetare, har påskyndats av pandemin och tagit flera viktiga
kliv framåt.
Inom Regional utveckling har förmågan till omställning i förvaltningens arbete
bland annat med stöd till företagen i Västernorrland kopplat till pandemin,
folkhögskolornas omställning och kulturen varit i fokus. Pandemin har haft en
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN
Datum

Dnr

Sida

2022-04-12

22RS1

30

betydande inverkan på förvaltningens planerade arbeten. Därtill kan nämnas, dess
påverkan på tillgängligheten sett utifrån kultur- och näringsliv, kollektivtrafik med
flera områden.
Också Regionledningsförvaltningen har under året präglats av omställningar i
arbetssätt och organisation. Därtill har behoven av tjänster kraftigt ökat på vissa
håll, till exempel intern och extern kommunikation, stöd riktat till hälso- och
sjukvård med flera.
För det enskilda året 2021 bedöms regionen till stor del ha uppfyllt den ekonomiska
delen av god ekonomisk hushållning. I den samlade bedömningen har tagits hänsyn
till att det dock främst har tillfälliga orsaker. För att regionen långsiktigt ska anses
ha en god ekonomisk hushållning, behövs fortsatt vidareutveckling och förbättring.
Regionstyrelsens bedömning per perspektiv
I invånarperspektivet är bedömningen vid årets slut att måluppfyllelse delvis nås.
Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården samt tandvården är sedan tidigare
prioriterade områden med betydande utmaningar som kvarstår efter året 2021, inte
minst sett till väntetider och vårdköer. Därtill har regionen att hantera den
uppskjutna vården framöver, parallellt med en ansträngd bemannings- och
kompetensförsörjningssituation. En omfattande förflyttning utgörs av arbetet
gentemot en god, jämlik och nära vård. Därtill pågår ett antal utvecklingsarbeten,
som på sikt väntas kunna inverka på tillgängligheten i en bredare bemärkelse. Den
positiva utveckling som en ökad digitalisering på bred front kan föra med sig, bör
också vägas in som en möjliggörare för utveckling sett till olika
tillgänglighetsområden på sikt.
Regionplanens målsättning avseende att leda och genomföra den regionala
utvecklings-strategin bedöms ha fortlöpt enligt plan för året, även om uppdraget
som regionalt utvecklingsansvarig aktör i hög grad har påverkats av pandemin och
dess effekter på samhället. Genom regeringsuppdraget görs en samlad
återrapportering, som bland annat redovisar hur prioriteringar och insatser kopplas
till den regionala utvecklingspolitiken, och till länets regionala utvecklingsstrategi.
Målen i medarbetarperspektivet uppnås delvis. Variationen i sjukfrånvaro har
huvudsakligen speglat pandemins variationer sedan mars 2020, under 2021 har
utvecklingen följt pandemins tredje och fjärde smittökningsvåg. Sjukfrånvaron har
minskat något på totalen sedan föregående år. Sett till andelen hyrkostnader i
relation till egna personalkostnader, nås inte årets målnivå fullt ut även om viss
minskning skett. Det finns även här ett sannolikt samband med pandemin, varför
utvecklingen är att betrakta med försiktighet. Fortsatt minskning behövs om önskat
resultat i regionplanen ska kunna nås 2023. Resultaten från HME, Hållbart
medarbetarengagemang, uppfyller årets målnivåer till största del, dock är de
övergripande utfallen generellt lägre än föregående år. Både HME och HSE
(Hållbart säkerhetsengagemang) behöver analyseras sett till resultat och
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förutsättningar för en god arbetsmiljö och säkerhetskultur. Regionen har under året
befunnit sig, och står efter 2021, i ett ansträngt bemanningsläge inom främst hälsooch sjukvården samt tandvården. Insatser behövs på både kort och lång sikt för att
stärka attraktionskraften som arbetsgivare och säkerställa en god arbetsmiljö.
Långsiktig kompetensförsörjning fortsätter att vara en av regionens största
utmaningar att hantera.
Pandemin lyfts generellt under processperspektivet, som en inverkande faktor
utifrån att ett antal utvecklingsarbeten och projekt fortgått i lägre takt, skjutits fram i
tid eller satts på paus. Måluppfyllelse nås delvis även i detta perspektiv. Bland annat
pandemin, men sannolikt även omorganiseringar och förändrade processer, har
medfört fördröjningar i genomförandet av planerade aktiviteter. Det övergripande
patientsäkerhetsarbetet har påverkats, belastningen på vårdverksamheterna medfört
att utvecklings- och förbättringsarbete har fått stå tillbaka samt att verksamheten för
kvalitet och patientsäkerhet har tilldelats andra arbetsuppgifter kopplade till
pandemin.
Utvecklingen i förhållande till hållbarhetsplanens ambitioner har inte följt önskad
riktning i alla delar under året. Fortsatta insatser behöver bland annat riktas mot
ökade kunskaper i organisationen om hållbarhet, minskad energianvändning,
genomförande av klimatbudget, inköp och användning av material samt
avfallshantering.
På regionövergripande nivå har långsiktiga förflyttningar påbörjats för att skapa en
förbättrad styrning i organisationen, med förenklade och effektiva flöden. Arbete
har också inletts för ett hållbart ledarskap och ett förbättrat systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Regionstyrelsen gör bedömningen att målen i ekonomiperspektivet i huvudsak är på
väg att nås. Årets ekonomiska resultat innebär en förbättring sedan föregående års
resultat och överstiger också budgeterad nivå. När detta till vissa delar inte är
permanenta intäktsförbättringar kvarstår den underliggande kostnadsnivån, vilken
inom hälso- och sjukvårdens specialiserade somatiska vård är alltför hög i
jämförelse med tilldelade medel. Det innebär att för en god ekonomisk hushållning
över tid kommer det att krävas en betydligt högre grad av budgetföljsamhet framåt
sett.
Resultaträkningen beskriver samtliga intäkter och kostnader för verksamheten och
hur det egna kapitalet har förändrats under året. Årets resultat innebär, inklusive
orealiserade finansiella kursförändringar, en ökning av det egna kapitalet med 637
miljoner kronor. Exklusive orealiserade finansiella kursförändringar redovisas ett
positivt resultat med 492 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till regionens
gemensamma intäkter, finansnetto samt avskrivningar. Jämfört med budget är det
en positiv avvikelse med 432 miljoner kronor.
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Balanskravsutredningen för 2021 visar, efter justeringar för realisationsvinster för
sålda anläggningstillgångar, på ett balanskravsresultat på +428 miljoner kronor. Det
fanns inget tidigare ackumulerat underskott att återställa, och alltså inte heller något
nytt underskott som behöver återställas.
Regionstyrelsens bedömning är att de i regionplanen angivna
kostnadsreduceringarna som krävs för att klara verksamheten inom tilldelade
budgetramar måste effektueras i närtid. De ekonomiska förutsättningarna för 2022
och framåt är osäkra gällande de statliga bidragen samt pågående coronapandemi
och kriget i Ukraina, vilket gör att den ekonomiska prognosen i sin helhet är mycket
svårbedömd. Det kan dock konstateras, att befarad avmattning i konjunkturen inte
ser ut att bli så omfattande som tidigare bedömningar men att minskningen av
antalet invånare gör att regionens ekonomiska förutsättningar har försämrats till viss
del. Till detta kommer svårigheterna med att klara bemanningssituationen inom
hälso- och sjukvården, vilket är en högt prioriterad fråga och som kommer ge
ekonomiska konsekvenser. Prognosen för 2022 indikerar utmaningar att nå den
budgeterade nivån under året.
Utifrån ovanstående förutsättningar samt förväntade effekter av i verksamheten
planerade kostnadsreduceringar och effekten av det fortsatta arbetet med en hållbar
bemanning och ett minskat beroende av inhyrd personal, förefaller det som att det
kommer att krävas en betydande effekt i närtid.
För att minska såväl kostnadsnivån som kostnadsökningstakten i verksamheten
både 2022 som åren därefter, kommer det att krävas att planerade
kostnadsreduceringar och handlingsplaner i verksamheten genomförs skyndsamt
samt att tillkommande kostnader för den medicintekniska utvecklingen med mera
kan mötas av motsvarande kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar. För
genomförande krävs det både ökad produktivitet och minskad volym av köpta
tjänster för inhyrd personal, vilket ställer ökade krav på förbättrad och stabilare
bemanning i verksamheten.
De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflödesanalysen, ökat med knappt 700 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till
3 782 miljoner kronor, exklusive orealiserade finansiella tillgångar. Ökningen har
sin främsta förklaring i att redovisat positiva resultat, exklusive orealiserade
finansiella kostnader och intäkter, avskrivningar och pensionsavsättning som
överstiger investeringsnivån samt försäljning av fastighet.
Styrelsen ser positivt på att likviditeten förbättrats och på att avsätta medel för
framtida pensionsförpliktelser. Medel kan tillföras pensionsförvaltningen enligt den
önskade nivån för året, med beaktande av att den avsättning som behöver göras för
att möta den engångseffekt som uppstått på grund av ändrat antagande om
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livslängd, föreslås fördelas på fem år. Mot bakgrund av detta föreslås
kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser, i 2021 års
bokslut tillföras 230 miljoner kronor.
Avsättningen förbättrar möjligheterna att klara finansieringen av framtida pensioner
och motverkar den undanträngningseffekt som kan uppstå när framtida pensionsutbetalningar/-kostnader ökar. För att även kommande år kunna avsätta medel för
infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs ett fortsatt positivt ekonomiskt
resultat och en hög grad av självfinansiering av investeringarna via ordinarie
skattemedel.
Årets positiva resultat innebär även möjlighet att sätta av medel till en
resultatutjämningsreserv (RUR). Riktlinjer för när detta ska vara möjligt finns
beslutade av fullmäktige. I dessa, som utgår från Kommunallagen 11 kap 14 §,
framgår att det är möjligt att sätta av ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat, eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar, som överstiger två procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att det är
möjligt att sätta av den del som balanskravsresultatet 428 miljoner kronor överstiger
175 miljoner kronor, dvs 253 miljoner kronor.
Medel från resultatutjämningsreserven (RUR) får enligt lagstiftningen användas för
att utjämna tappade intäkter över en konjunkturcykel. Ett ianspråktagande av RUR
sker i enlighet med vid var tid gällande riktlinje från Regionfullmäktige.
Av investeringsredovisningen framgår att investeringarna har uppgått till 236
miljoner kronor under året, varav 165 miljoner kronor inom ramen för
investeringsplanen. Förvaltningarnas investeringar har uppgått till 71 miljoner
kronor.
I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning redovisas endast
intjänade pensionsförpliktelser efter 1997, vilket innebär att tillgångarna, inklusive
orealiserade finansiella tillgångar överstiger redovisade skulder och avsättningar
med 2 494 miljoner kronor. Det ska dock noteras att det redovisas en
ansvarsförbindelse om 3 891 miljoner kronor för pensionsåtaganden som är
intjänade före 1998.
Regionens investeringar enligt investeringsplanen för 2021 redovisas i bilaga.
I anslutning till behandlingen av Region Västernorrlands årsredovisning för 2021
redovisas finansiell rapport i bilaga.
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Beslutsunderlag
Region Västernorrlands årsredovisning 2021, bilaga 43
Fördjupad redovisning (måluppfyllelse per perspektiv), bilaga 44
Region Västernorrlands investeringsredovisning 2021, bilaga 45
Finansiell rapport Region Västernorrland 2021, bilaga 46
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 61
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2021 enligt bilaga;
att fastställa årsredovisningen för år 2021,
att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2021 års justerade resultat
enligt balanskravet till +428 miljoner kronor;
att till resultatutjämningsreserv tillföra 253 miljoner kronor;
att till kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser tillföra
230 miljoner kronor; samt
att godkänna finansiell rapport för år 2021 enligt bilaga.

Mona Hammarstedt (KD) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Delges
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientnämnden- Etiska nämnden
Nämnden för Hållbar utveckling
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören
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Årsredovisning 2021 för de avkastningsstiftelser som Region
Västernorrland förvaltar

Diarienummer: 22RS3105
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Cecilia Vigren
Ärendebeskrivning
I enlighet med stiftelselagen har årsredovisning för år 2021 upprättats för de 35
avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar.
Avkastningsstiftelserna samförvaltas och har sin förmögenhet gemensamt placerad.
Vid utgången av 2021 hade de samförvaltade stiftelserna ett bokfört värde av 17
miljoner kronor. Målet med kapitalförvaltningen för avkastningsstiftelserna är att
skapa en stabil och god nivå på utdelningsbara medel samtidigt som kapitalet
bevaras realt. Utifrån detta har förvaltningen ett långsiktigt realt avkastningsmål om
2 procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Avkastningen har under 2021
varit 16,73%, dvs väl överstigande målet.
Av de 35 avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar är det en
stiftelse, Samstiftelse nr 6 vid Sundsvalls sjukhus, som har en förmögenhet som
överstiger 1,5 miljon kronor, vilket ställer högre krav på revision. Denna stiftelse
revideras av KPMG. Övriga stiftelser revideras av regionens förtroendevalda
revisorer.
De enskilda årsredovisningarna för 2021 för respektive avkastningsstiftelse
finns tillgängliga via Regionledningsförvaltningen Ekonomi och inköp.
Beslutsunderlag
Årsredovisning samförvaltningen avkastningsstiftelser 2021, bilaga 47
Sammanställning över avkastningsstiftelser förvaltade av Region Västernorrland
2021, bilaga 48
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 62
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att i egenskap av förvaltare fastställa årsredovisningarna för 2021 för i bilaga
förtecknade avkastningsstiftelser.
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2021 års uppföljning av Hållbarhetsplan 2020–2024

Diarienummer: 22RS2779
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland antog i februari 2020 en hållbarhetsplan för perioden
2020–2024, där de globala målen i Agenda 2030 utgjort ett ramverk för vilka steg
som behöver tas för att bidra till att de ska vara uppfyllda till 2030.
Uppföljning av hållbarhetsplanens fyra målområden görs med fokus på delmålen,
Vi ökar kunskapen om hållbarhet, Vi arbetar för att varje människa ska må bra, Vi
använder jordens resurser klokt och Vi begränsar klimatpåverkan.
Genomförandet av hållbarhetsplanen går inte i den takt som krävs för att
målsättningarna ska nås till 2024, och det har påverkats negativt av pandemin som
pågått under planperioden. Det finns även utmaningar när det kommer till
målkonflikter, i exempelvis upphandlingar där mer hållbara alternativ ur
miljömässiga och sociala perspektiv initialt kan ge en högre kostnad för
verksamheterna och organisationen.
Det finns många positiva insatser som pågått under året, som exempelvis arbetet
med prioriterade uppföljningar där regionen tillsammans med leverantörer
samarbetar för att utveckla hållbarhetsarbetet under avtalstidens gång. Vidare kan
nämnas det arbete som gjorts med fördjupade läkemedelsgenomgångar, där
resultaten för 2021 är det år med flest genomförda genomgångar sedan mätningarna
inleddes för många år sedan.
Beslutsunderlag
2021 års uppföljning av Hållbarhetsplan 2020–2024, bilaga 49
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 mars 2022, § 55, bilaga 50
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars 2022, § 41, bilaga 51
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 31 mars 2022, § 55
Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars 2022, § 41
Finansutskottet den 5 april 2022, § 63
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att godkänna 2021 års uppföljning av Hållbarhetsplan 2020 – 2024.
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Forskningsbokslut 2021

Diarienummer: 22RS3714
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Birgitta Wiesinger, Jeanette Sundberg
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har tagit en policy för Forskning och utveckling. Enligt policyn
skall det upprättas ett forskningsbokslut för redovisning till regionfullmäktige.
Policyn anger att Region Västernorrland ska avsätta resurser för forskning och ge
förutsättningar för medarbetare att forskarutbilda sig och forska på arbetstid. Ett
viktigt syfte med detta är att regionen på ett bra sätt ska skapa förutsättningar för
kunskapsutveckling och utveckling av akademisk miljö. Det ställs idag allt större
krav på regionen vad gäller utveckling av akademiska miljöer och vetenskapligt
arbete. Universitetens utbildningar, inom inte minst medicin och omvårdnad, är en
drivkraft för detta liksom verksamhetens ständiga behov av förändring, utveckling
och effektivisering. Tjänster och stöd för forskning är inriktat på att skapa goda
förutsättningar för den kliniska forskningen, forskning som stödjer utvecklingen av
god och jämlik vård och folkhälsa, forskning inom regional utveckling samt
forskning som ger en god grund för verksamhetsutveckling och systematiskt
förbättringsarbete.
Upprättat Forskningsbokslut för 2021 syftar i första hand till att beskriva
forskningsverksamheten i Region Västernorrland under det gångna
verksamhetsåret. Det redovisar nyckeltal för forskningskompetens, ekonomiska
medel för forskning och produktionen av vetenskapliga publikationer, enligt SKR:s
upprättade indikatorer.
Beslutsunderlag
Forskningsbokslut 2021, bilaga 52
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 64
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att lägga ”Forskningsbokslut 2021” till handlingarna.
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Digitaliseringsbokslut 2021

Diarienummer: 22RS3765
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin
Handläggare: Jonas Bylund
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige fastställde den 21 juni 2018 den första digitaliseringspolicyn för
Region Västernorrland. Policyn har som utgångspunkt att digitaliseringen är en av
vår tids stora samhällsförändringar, och att ta tillvara den nya teknikens och
digitaliseringens möjligheter är avgörande för att realisera Region Västernorrlands
vision Liv, hälsa och hållbar utveckling. I policyn sägs också att
digitaliseringsarbetet ska styras genom en strategi med mätbara mål och årliga
handlingsplaner.
Fullmäktige har också fastställt en digitaliseringsstrategi som ska lägga grunden för
ett systematiskt och samordnat digitaliseringsarbete genom att identifiera
fokusområden med mätbara och tidsatta mål.
Digitaliseringsstrategin för Region Västernorrland speglar de fem fokusområden
som pekas ut i regeringens nationella digitaliseringsstrategi: digital kompetens,
digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Därtill
har samverkan för digitalisering lyfts fram som ett ytterligare fokusområde, då ett
framgångsrikt och resurseffektivt digitaliseringsarbete förutsätter samverkan på
lokal, regional och nationell nivå.
För varje fokusområde ges i strategin exempel på åtgärder. Mer konkreta och
verksamhetsspecifika åtgärder framgår av de årliga handlingsplaner som varje
förvaltning utarbetat utifrån strategin.
Digitaliseringspolicy och strategi följs upp genom ett årligt digitaliseringsbokslut.
I november 2021 beslutade fullmäktige om en ny digitaliseringsstrategi som också
ersätter den gällande policy. Strategi bygger på att via dialog och samverkan driva
digitalisering som en del i varje verksamhet. Uppföljning kommer ske via regionen
ordinarie uppföljningsstruktur.
Beslutsunderlag
Digitaliseringsbokslut 2021, bilaga 53
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 84
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att lägga ”Digitaliseringsbokslut 2021” till handlingarna.
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Återrapportering internkontroller, Regionstyrelsen

Diarienummer: 22RS3191
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
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.
Regionstyrelsen har fastställt en Internkontrollplan för 2021 där de har redovisat ett
antal specifika kontroller. Detta ärende avser en återrapportering av dessa
kontroller.
Beslutsunderlag
Internkontroll, återrapportering av RS specifika kontroller, bilaga 54
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 65
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna

Delges
Åsa Bellander
Märta Molin
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Psykiatrins Hus, Förstudie
(Projektnummer:9315)

Diarienummer: 22RS1595
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson
Handläggare: Michael Nordström
Ärendebeskrivning
Nya gemensamma lokaler för BUP och vuxenpsykiatrin i Sundsvall –
Psykiatrins Hus
”Nuläge” – hur ser det ut idag?
BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) idag:
BUP är en länsverksamhet, med öppenvårdsmottagningar på länets tre sjukhusorter,
samt i Härnösand. I Sundsvall är man uppdelad i tre mottagningar och en
”dagvårdsenhet”/mellanvårdsenhet. Man har disponerat samma lokaler sedan
Sundsvalls sjukhus byggdes på 70-talet, och större delen är inte renoverade sedan
dess. Eftersom verksamheten har utökats och utvecklats väsentligt sedan slutet på
70-talet, är de idag otillräckliga ur många synvinklar. Alla enheter inryms inte på
sjukhuset, och därför har man tvingats utlokalisera en av mottagningarna till
Habiliteringens lokaler på Norrliden. Avståndet till övriga verksamheten är långt
och försvårar ett nära samarbete. BUP:s mottagningar skulle behöva ligga samlade,
och på nära avstånd till ”mellanvården” och heldygnsvården.
Vuxenpsykiatrin idag:
Den psykiatriska länsverksamheten är den största av regionens specialistvårdskliniker, med ca 400 anställda. Vuxenpsykiatrin i Sundsvall är ”utspridd” på olika
håll inom själva sjukhusbyggnaden, och i byggnader på baksidan av sjukhuset, även
kallat ”Nya Psyk”. Inne på sjukhuset ligger två öppenvårdsmottagningar, en LARO
mottagning och en vårdavdelning. På ”Nya psyk” ligger övriga fyra
vårdavdelningar, den psykiatriska akutmottagningen och två
öppenvårdsmottagningar.
”Nyläge” – hur behöver vi rusta oss inför framtidens psykiatri?
Precis som inom den somatiska hälso- och sjukvården har en stor utveckling skett
inom den psykiatriska specialistvården under de senaste åren. Utvecklingen går i
allt snabbare takt mot mera ”öppna” vårdformer, och vi har en tydlig inriktning mot
att erbjuda en mera ”nära vård” till våra invånare och i ökad utsträckning nyttja den
digitala teknikens möjligheter.
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Beslutet om att utveckla den s k ”första linjens psykiatri” innebär att man under
kommande fem år successivt kommer att bygga upp ”Barn- och ungdomsentrén”
som
ska erbjuda insatser för barn och unga mellan 7 – 17 år. Verksamheten kommer
initialt att lokaliseras i hyreslokaler på stan, men i framtiden ser vi fördelar med en
närhet till BUP, både för invånarnas tillgänglighet och ur ekonomisk synvinkel.
Våra invånare förväntar sig och ställer krav på en mera ”personcentrerad” vård och
behandling, vilket innebär att vi behöver vara mera flexibla och kunna ”ställa om”
snabbare, ta till oss nya metoder och arbetssätt, anpassa antalet vårdplatser och
nyttja vår personal inom bredare områden utifrån aktuella behov och situationer.
Vilka fördelar ser vi med ett nytt gemensamt ”psykiatrins hus”?
Att samla både vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin nära varandra
möjliggör ett närmare samarbete mellan klinikerna, men också mellan öppenvård
och slutenvård.
Framtidens psykiatri kommer att ta sikte på utökade mobila lösningar och digitala
vårdkontakter, med större enheter för öppenvårdsverksamhet, för att möjliggöra att
samnyttja personal och minska sårbarhet. Idag är öppenvården splittrad på många
små mottagningar.
Vi ser det som en möjlighet att bygga nytt intill de befintliga lokaler som idag finns
på Igeltjärnsvägen (benämns ”Nya Psyk”) och koppla samman byggnaderna. Det
som behöver byggas till är framför allt lokaler som inrymmer BUP och
vuxenpsykiatrins öppenvård. En första indikation på lokalbehov 8 – 10 000 m2.
Vad händer med nuvarande lokaler inne på sjukhuset?
Utifrån den kännedom vi har idag om den somatiska sjukhusvårdens framtida behov
av lokaler, så ser vi ingen risk för att lokaler ska bli outnyttjade. En ”flytt” av BUP
och vuxenpsykiatrins verksamheter ut från stora sjukhusbyggnaden skulle frigöra
eftertraktade lokaler som andra verksamheter har uttryckt att man har behov av att
få nyttja.
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Möjlig lokalisering nytt Psykiatrins hus

Ritning av nuvarande lokalisering av psykiatrins olika enheter i Sundsvall

Ärendet behandlades i centrala investeringsberedningsgruppen den 1 mars 2022.
Beslutsunderlag
Verksamhetens behovsanalys inför lokalförändring, bilaga 55
Sammanfattning av behovsanalys Psykiatrins hus, förstudie, bilaga 56
Psykiatrin i siffror, BUP 2020, bilaga 57
Psykiatrin i siffror, VUP 2020, bilaga 58
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 29, bilaga 59
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Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 29
Finansutskottet den 5 april 2022, § 66
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra en förstudie för ”Psykiatrins hus”;
att utgiften för förstudien 0,8 mnkr, finansieras via 2022 års investeringsbudget,
projekt 9904 Myndighetskrav och ny-/ombyggnader; samt
att återrapport lämnas till regionstyrelsen inom 12–18 månader efter genomförd
förstudie.

Delges
Lena Kåhre
Kurt Pettersson
Dick Rytterdahl
Lars Halén
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Verksamhetsutveckling angående SPOT-team, barn- och
ungdomspsykiatri och beroendevård

Diarienummer: 22RS3234
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson
Handläggare: Anna-Karin Drewsen, Helene Strandberg Mårtensson, Mats
Gidlund, Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Verksamheter inom område psykiatri och habilitering har tagit fram ett samlat
förslag som består av fyra delmoment. Ett införande av mobil verksamhet, ett så
kallat specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) ger förutsättningar för en
förändrad fördelning av vårdplatser vid sjukhuset i Sundsvall och ett införande av
särskilda vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vidare föreslås ett
införande av beroendeverksamhet inom regionen, med en ny sammanhållen
behandlings- och stödinsatsprocess. Det samlade förslaget utvecklas i sin helhet i
bilagt PM ”Verksamhetsförändringar inom område psykiatri och habilitering”.
Införande av specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam
SPOT har tidigare införts vid sjukhuset i Sollefteå och Örnsköldsvik. Utvärderingar
av dessa två verksamheter har uppvisat goda resultat, både i form av en bättre vård
för berörda patienter och en minskat utnyttjande av slutenvård. Erfarenheterna från
dessa verksamheter talar för ett införande i Sundsvall, därtill finns en påtaglig brist
på sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal inom slutenvården, vilket med stor
sannolikhet kommer att kvarstå under ett antal år framåt.
Ett specialistpsykiatriskt mobilt omvårdnadsteam är en slags mellanvårdsform som
kan erbjuda snabbare och tätare insatser än den ordinarie öppenvården, för patienter
som inte behöver en sjukhussäng dygnet runt. En viktig skillnad mellan ett mobilt
team i den södra länsdelen, jämfört med SPOT i västra och norra delen av länet, är
att man kommer ha ett betydligt större upptagningsområde och
befolkningsunderlag. Ett SPOT- team i Sundsvall kommer inledningsvis att ha
ungefär lika många medarbetare som i de övriga teamen i länet, men man har ett
upptagningsområde som består av fyra kommuner och lika många invånare som de
övriga två teamen tillsammans. Det innebär att arbetssätt, utbud och innehåll i
verksamheten med nödvändighet kommer att se något annorlunda ut och anpassas
till de förutsättningar som gäller.
SPOT-teamet i Sundsvall kommer enligt förslaget vara tillgängligt för hembesök
och öppenvårdsbesök sju dagar i veckan, kl. 07-21.30 vardagar och 08-21:00
helger, och ha ett nära samarbete med den psykiatriska akutverksamheten i
Sundsvall och öppenvården lokalt. Verksamheten kräver två arbetspass per dag, och
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ska bemannas av skötare, behandlingsassistenter, sjuksköterskor och
psykiatrisjuksköterskor, samt ha tillgång till specialistläkare och underläkare.
Förslaget innebär att en viss ekonomisk kostnadsreducering uppnås, bland annat
eftersom verksamheten inte behöver ta kostnader som är förenade med obekväm
arbetstid nattetid samt övrig övertidskostnad. Totalt summerar besparingen till cirka
1,4 miljoner kronor per år. Ingen indragning av tjänster kommer att vara aktuell.
Patienter som trots allt är i behov av sluten psykiatrisk vård ska kunna erbjudas
inom ramen för den kapacitet som kvarstår på områdets vårdavdelningar, och
bedömningen är att vårdplatserna kommer att räcka till.
Inrättande av särskilda vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin
Utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin har över tid medfört ett ökat
inflöde av patienter. En stor majoritet av patienterna erhåller öppenvårdsinsatser.
Men under senare år har även behoven av heldygnsvård ökat.
Denna typ av heldygnsvård baseras i många fall på frivillighet inom ramen för
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Men vissa barn och unga kan behöva vårdas
under längre tid, exempelvis vid allvarligare former av ätstörningar. För Region
Västernorrlands del finns ett tydligt behov av att utveckla kapacitet och kompetens
när det gäller inneliggande vård.
Barn och ungdomars vårdbehov har hanterats genom att barn under 16 år vårdas
inneliggande på barn- och ungdomsmedicin, medan ungdomar mellan 16-18 år
vårdas på avdelning 50. Vårdplatserna på avdelning 50 är lokaliserade på det så
kallade krishemmet, där man vid behov kan avgränsa den delen genom att stänga en
dörr till den övriga angränsande avdelningen, där vuxna patienter vårdas. I
praktiken har det dock visat sig svårt att garantera en åtskillnad eftersom patienterna
kan röra sig fritt i korridor och dagrum etc. På barn- och ungdomsmedicin
(avdelning 44) finns motsvarade problem – där somatiskt sjuka barn i lägre åldrar
vårdas i samma lokaler som patienter i tonåren.
En ombyggnation är mot den här bakgrunden planerad och påbörjad, i syfte att
avgränsa den del av avdelning 50 som kallas ”krishemmet” och anpassa lokalerna
så att de blir mer barnvänliga. Avdelningen kommer att avdelas med en gemensam
expedition, så att enbart personal kan röra sig mellan enhetens delar och samarbeta
mellan ”vuxensidan” och ”barnsidan”. Till detta planeras också för en barnanpassad
utemiljö.
Den övergripande målsättningen med ett inrättande av permanenta och särskilt
avdelade vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin är en mer tillgänglig och
kontinuerlig vård för varje enskilt barn. Mer konkret uppnås denna särskilt avdelade
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kapacitet genom en minskning med fyra fastställda vårdplatser på vuxenpsykiatrins
avdelning 50 som överförs till BUP och blir permanenta BUP-vårdplatser, jämte en
utökning med en fastställd vårdplats (dvs. en utökning med totalt fem fastställda
vårdplatser inom BUP). BUP bemannar slutenvårdsenheten med 12 permanenta
tjänster. Tidigare har verksamheten enbart bemannat vid behov, med personal från
dagvården som hade beredskap. De 12 tjänsterna räcker inte för att täcka ett dygnetrunt-schema, utan kräver ett fortsatt nära samarbete över klinikgränserna med
vuxenpsykiatrin som bidrar med bemanning under jourtid (nätter, helger och
kvällar).
Överföringen av fastställda vårdplatser är utformad som en kostnadsneutral
omfördelning av resurser (på områdesnivå). De ekonomiska konsekvenserna
omfattar också i praktiken kostnader för barn och ungdomar som vårdats inom
andra regioners slutenvård och inom regionens barn- och ungdomsmedicin.
Utveckling av beroendeverksamheten inom Region Västernorrland
Kartläggningar beställda av SocialReko har visat att ansvar och uppdrag inom
beroendevården upplevs otydligt inom socialtjänst, primär- och specialistvård och
närliggande samverkansparter.
Syftet med föreliggande förslag är att stegvis införa och utveckla en mer
kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i länet. Den långsiktiga
målsättningen att varje person – utifrån sina behov – får rätt insats, vid rätt tidpunkt,
av rätt verksamhet och organisation.
När det gäller beroendeproblematik finns idag ingen verksamhet inom Region
Västernorrland som tydligt har ett behandlingsansvar. Det innebär att patienter lätt
hamnat i ett “ingenmansland” mellan specialist- och primärvård. De insatser som
ges är i regel kopplade till annan problematik eller under aktuella i akuta skeden
som till exempel akut abstinensbehandling. LVM-vård och förgiftningar.
Det behövs samordnande verksamhet som utför medicinska bedömningar,
tillhandahåller adekvata behandlingsinsatser, ger ett konsultativt stöd för patienter
inom alla åldersgrupper – det gäller såväl inom regionens verksamhet som mellan
region och socialtjänst. Hela området kring beroendevård präglas av otydliga
gränsdragningar mellan olika huvudmäns ansvar.
Området föreslår mot den här bakgrunden en utveckling och utökning av
beroendeverksamheten i Sundsvall, som i ett första steg ska fungera som ett
kunskapscentrum och medicinskt centra med satellitverksamheter till SPOTteamen. Genom att öka koncentrationen av kompetens på avd. 7 öppnas möjligheter
att vara konsult till både akut och planerade insatser. Samordnare i teamet fungerar
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som patientens fasta vårdkontakt och är en länk mellan slutenvård och öppenvård
samt mellan region och kommun.
En förstärkning av den här typen innebär även att avdelning 7 kan arbeta för att ha
öppet för planerade abstinensbehandlingar även sommartid, vilket skulle bidra till
en ökad patientsäkerhet. På så sätt stärks förutsättningarna för socialtjänsten och
specialistpsykiatrin att samordna och samplanera utifrån ett personcentrerat
arbetssätt.
Skulle den statliga samsjuklighetsutredningens förslag gå igenom övergår ansvaret
för all behandling (medicinsk, psykologisk och psykosocial) till hälso- och
sjukvården. Först då bedömer området att en utveckling i steg två kan vara aktuell
att överväga (kring en mer länsgemensam beroendeverksamhet).
Ekonomiska konsekvenser och samlad beskrivning av utbudsförändringar
De samlade förslagen förutsätter utbudsförändringar på områdets vårdavdelningar.
De 65 fastställda vårdplatser som finns idag inom vuxenpsykiatrin behöver minska
till 51 fastställda vårdplatser. Samtidigt inrättas fem permanenta vårdplatser för
BUP. De vårdplatser som avvecklas ersätts med SPOT. Förändringarna summerar
enligt följande:





Avdelning 7 som vårdar patienter med missbruk/beroende utökas med en
vårdplats, från 13 till 14 vårdplatser.
Avdelning 50 minskar från 14 till 10 vårdplatser, vilket innebär att
personalresurser frigörs till mobil verksamhet för målgruppen psykostillstånd.
Avdelning 51, som är en s k PIVA-avdelning där man huvudsakligen bedriver
tvångsvård för patienter med omfattande vårdbehov, utökas till 11 vårdplatser.
Avdelningarna 52 A och B slås samman till en vårdavdelning med 16
vårdplatser (en minskning med totalt 12 vårdplatser), för patienter med olika
former av affektiva tillstånd som kräver inneliggande vård. Detta innebär en
betydande minskning av antalet vårdplatser för dessa diagnosgrupper, men
samtidigt är det denna målgrupp som bedöms ha stor nytta av SPOT och
mobila hembesök.

Införandet av SPOT och särskilt avdelade vårdplatser för BUP finansieras i sin
helhet på basis av ovanstående förändringar. När det gäller förstärkningen av
områdets beroendevård delfinansieras satsningen via ovanstående
utbudsförändringar, men ett tillkommande behov av finansiering uppstår också.
Förslagets genomförande förutsätter därmed en utökning av områdets budgetram
med 4,2 miljoner kronor.
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Yrkande
Isabell Mixter (V) yrkar avslag på sjätte att-satsen i finansutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Isabell Mixters (V) avslagsyrkande
av sjätte att-satsen under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottet
förslag bifalles.
Beslutsunderlag
PM: Verksamhetsförändringar inom område psykiatri och habilitering,
bilaga 60
Plan för beroende- och missbruksvård (SocialReko), bilaga 61
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 21, bilaga 62
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 21
Finansutskottet den 5 april 2022, § 68
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att anta den övergripande missbruks- och beroendeplanen;
att planen som helhet ska genomföras inom en femårsperiod från att beslut fattats;
att avdelning 7 utökas med en vårdplats, från 13 till 14 vårdplatser;
att avdelning 50 minskar från 14 till 10 fastställda vårdplatser;
att avdelning 51 utökas med en fastställd vårdplats, från 10 till 11 vårdplatser;
att avdelningarna 52 A och B slås samman till en vårdavdelning med 16 fastställda
vårdplatser, vilket innebär en minskning med 12 vårdplatser;
att barn- och ungdomspsykiatrin tillförs fem fastställda vårdplatser på en egen
avdelning med koppling till avdelning 50; samt
att länsområde psykiatri och habiliterings budgetram utökas med 4,2 miljoner
kronor i syfte att bygga upp en förstärkt beroendevård.
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Reservation
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
Protokollsanteckning
Isabell Mixter (V) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Vänsterpartiet tycker det är jättebra med den översyn av psykiatrin och även
missbruksvården som nu sker. Vi är positiva till införande av Spot och särskild
barnavdelning. Dock ställer vi oss tveksamma till att avdelning 7 inte möjliggörs
fler vårdplatser i detta läge mot bakgrund av de överbeläggningar som avdelningen
haft historiskt och vi är oroliga för att det totala antalet vårdplatser i och med
minskningen genom sammanslagning av 52 a och b kommer att vara för litet.
Borttagande av så stor del av regionens vårdplatser borde genomföras successivt när
man ser hur behovet minskar på grund av införande av spot. Vi har länge drivit på
att hela psykvården behöver mer resurser då behovet under lång tid ökat och
troligtvis kommer fortsätta göra det. De bemanningsproblem vi idag ser är såklart
allvarliga men hade kunnat lindras om styrande politiker tagit signaler på allvar och
agerat proaktivt genom bättre resurssättning som möjliggjort bra löner och en god
arbetsmiljö för personalen.”
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Robert Thunfors (SJVP) och Barbro
Ekevärn (SJVP) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Vi anser att en beroendeenhet för specialiserad beroendevård vore att föredra i
Region Västernorrland, likt övriga regioner i Sverige. Den verksamheten bör ha
geografisk spridning men samla missbruks- och beroendevården och erbjuda en
tydlig väg in till vården för patienter. Vi ser dock att det förslag vi har att ta
ställning till idag är att föredra framför det läge som råder inom missbruks- och
beroendevården i Region Västernorrland i nuläget.”

Mona Hammarstedt (KD) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
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Beslutsformer vid utbudsförändringar

Diarienummer: 22RS3232
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland tillämpar en beslutprocess i samband med så kallade
utbudsförändringar, som förutsätter ett slutgiltigt beslut i regionfullmäktige.Denna
ordning utgår i sin tur från ett beslut i dåvarande landstingsfullmäktige 2013 om att
utbudsförändringar alltid skulle vara en fullmäktigefråga. På grundval av detta
principbeslut har en praxis utvecklatssom bland annat innebär att alla förändringar
av fastställda vårdplatser på vårdavdelningsnivå och flera andra förändringar kring
kapacitet och uppdrag i stort sett alltid beslutas av fullmäktige.
Formerna för politiska beslut styrs i första hand av lagstiftning. Enligt 5 kap.1 §
kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen eller regionen.
Regionen har på basis av förekommande lagstiftning upprättat reglementensom
preciserar ansvar och uppgifter för utskott, nämnder och fullmäktige.
Den praxis som har utvecklats bidrar dock till risker för oklarheter och långdragna
beslutsprocesser kring delar av den mer operativa styrningen,eftersom
landstingsfullmäktiges beslut utan åtskillnad klassificerar alla utbudsförändringar
som principiella beslut.
En utvecklingsbar hälso- och sjukvård bygger på en organisation som på ettflexibelt
sätt klarar av att genomföra omställningar inom den egna verksamheten. Det måste
betraktas som ett strategiskt mycket viktigt mål skapa en sådan varaktig
omställningsförmåga.
Mot denna bakgrund föreslås att landstingsfullmäktiges beslut från februari 2013
upphävs. Beslutet ersätts med en ordning som innebär att nämnderna gör en
avvägning inom ramen för ansvar och uppgifter inom upprättande reglementen och
gör en bedömning i varje enskilt fall om ett beslutsärende kring en utbudsförändring
är att betrakta som principiell fråga eller av störrevikt för regionen (och som därmed
kräver ett beslut i regionfullmäktige).
Yrkanden
Jonny Lundin (C), Isabell Mixter (V) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar avslag på
finansutskottets förslag.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s
avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets
förslag bifalles.
Beslutsunderlag
PM: Former för beslut vid utbudsförändringar, bilaga 63
PM: Fullmäktiges uppgifter enligt kommunallagen, bilaga 64
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2013-02-27 §§ 20, 24 och 25,
bilaga 65
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 34, bilaga 66
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 34
Finansutskottet den 5 april 2022, § 69
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att upphäva landstingsfullmäktiges beslut om att utbudsförändringar alltid ska vara
en fullmäktigefråga (2013-02-27 §§ 20, 24 och 25); samt
att beslutet ersätts med en ordning som innebär att nämnderna, inom ramenför
ansvar och uppgifter inom upprättande reglementen, gör en bedömning ivarje
enskilt fall om de kan fatta ett beslut kring en utbudsförändring eller om ärendet är
att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt för regionen
och som därmed kräver ett beslut i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V) och Mona Hammarstedt
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
Robert Thunfors (SJVP) och Barbro Ekevärn (SJVP) deltar ej i beslutet och
återkommer i regionfullmäktige.
Delges
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för hållbar utveckling
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Kostnadsfri pneumokockvaccination till personerfrån 75 år samt
till riskgrupper

Diarienummer: 22RS1862
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Anna Söderlind
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat att samtliga regioner ska erbjuda personer som är 75 år
äldre samt personer i medicinska riskgrupper avgiftsfri vaccination mot
pneumokocker. Finansiering sker via det generella statsbidraget från och med 2022
och en ändring i Smittskyddsförordningen träder i kraft den 1 mars 2022.
Pneumokocksjukdom utgör en stor sjukdomsbörda i samhället, i hälso- och
sjukvården och för enskilda individer. Pneumokocker är en vanlig orsak till
sjukdom och orsakar även allvarlig sjukdom och dödsfall, särskilt bland äldre
personer och personer med vissa tillstånd och kroniska sjukdomar.
Folkhälsomyndighetens bedömning är att pneumokockvaccination av äldre personer
kan förväntas reducera sjukdomsbördan hos den gruppen, framför allt genom att
minska risken för invasiv pneumokocksjukdom och lunginflammation. Vaccination
mot pneumokocksjukdom ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, samt
rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för riskgrupper samt för äldre.
Varje år vaccineras i Västernorrland ca 3500 personer mot pneumokocksjukdom.
I Region Västernorrland är för närvarande vaccinationen avgiftsbelagd. Till skillnad
mot influensavaccination behöver de flesta individer inte upprepa vaccinationen.
Två olika typer av pneumokockvaccin finns, och vissa individer behöver vaccineras
med båda typerna för att få ett gott skydd.
Beslutet innebär en positiv effekt på patientsäkerheten, då man kan anta att fler nås
och antar erbjudandet om vaccinationen. För att minimera påverkan på
verksamheterna bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccination mot pneumokocker
kan samordnas med den årliga influensavaccinationen.
Kostnadsfri vaccination föreslås börja gälla under årets vaccinationssäsong. Vaccindoser tas hem på rekvisition, ett fåtal patienter vaccineras med både PPV23 och
PCV.
Folkhälsomyndigheten bedömer att personer 75 år och äldre bör vaccineras med en
dos PPV23. Behovet av förnyelsedoser, så kallad revaccination, är ännu inte
fastställt.
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Ekonomiska konsekvenser
Vid vaccination mot pneumokocksjukdom är besöksavgift/”stickkostnad” för närvarande avgiftsfri för riskgrupper i Region Västernorrland, men för vaccinet betalas
självkostnadspris. Om vaccinationen ingår i ett särskilt vaccinationsprogram för
individer 75 år och äldre samt till riskgrupper, skulle detta kunna innebära att fler
antar erbjudandet. Det i sin tur innebär en ökad kostnad, samtidigt som fler får ett
skydd mot sjukdom. Enligt Folkhälsomyndighetens hälsoekonomiska beräkning är
det kostnadseffektivt jämfört med att inte vaccinera.
Avgiftsbefrielsen bedöms medföra ökad efterfrågan på vaccination under
åtminstone en tid efter införandet och därmed utökat uppdrag för vaccinerande
enheter (läs primärvården).
Region Västernorrland beräknas erhålla cirka 936 000 kr år 2022 för pneumokockvaccinering.
Mot bakgrund av nuvarande omfattning av vaccinationer för personer som är 75 år
och äldre, samt för medicinska riskgrupper, och kostnaden för vaccinet är
bedömningen att erhållet statsbidrag beräknas täcka uppkomna kostnader.
Beslutsunderlag
Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram for personer 75 åroch
äldre, bilaga 67
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 70
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att till dess att föreskrifterna trätt i kraft ska personer i riskgrupper vaccineras i
enlighet med utgivna rekommendationer;
att vaccination mot pneumokocksjukdom ska vara helt avgiftsfri för personer somär
75 år och äldre, samt för medicinska riskgrupper;
att Vårdval Västernorrland tillförs 936 000 kronor i utökat anslag för finansiering
av den avgiftsfria pneumokockvaccineringen med finansiering från anslaget för
oförutsedda utgifter i 2022 års budget; samt
att kostnaden för den avgiftsfria pneumokockvaccineringen inarbetas i
regionplanen 2023–2025.
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Samverkansmodell med kommunerna

Diarienummer: 22RS2988
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Ewa Klingefors
Ärendebeskrivning
Utifrån rådande samhälls- och befolkningsutveckling påverkas kommunernas och
regionens åtaganden och förutsättningar att kunna klara sina uppdrag. Det innebär
bland annat behov av en mer utvecklad samverkan, förändrade arbetssätt och behov
av en ökad samordning. Sedan en tid tillbaka samverkar parterna för att gemensamt
och långsiktigt utveckla en God och Nära vård med invånarnas bästa för ögonen.
Detta kommer till uttryck i de gemensamma dokument som rör till exempel målbild
och avsiktsförklaring för Nära vård Västernorrland, vilka är under beredning hos
respektive huvudman. En annat väsentligt gemensamt sammanhang är arbetet som
sker utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och även utveckling av
samverkan i den lokala kunskapsstyrningen för hälso-och sjukvården.
Länets kommuner och Region Västernorrland har sedan flera år tillbaka flera
överenskommelser och avtal, som på olika sätt reglerar samverkan mellan
kommunernas socialtjänster och regionens hälso- och sjukvård. Dessa har sin
utgångspunkt i de skyldigheter för kommuner och landsting har att samarbeta som
framgår av bland annat av hälso- och sjukvårdslagen (2017:301 HSL), och
socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Bestämmelserna syftar till att säkerställa
samarbete kring personer med behov av insatser från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Strukturen för nuvarande samverkan omfattar både den politiska samverkansnivån
och tjänstepersonnivån på länsövergripande nivå.
Social ReKo:s politiska gruppering har i februari 2021 initierat en översyn av
nuvarande samverkansöverenskommelse inklusive nuvarande samverkansstruktur,
med möjlighet till tydligare inkludering av samverkan kring God och Nära vård,
samt med möjlighet att även kunna omfatta samverkan med skola och elevhälsa.
Under 2021 har ett översynsarbete pågått med stöd av en extern utredare. För att
säkerställa att berörda nämnder inom kommunernas skol-/utbildningssektor med
tillhörande förvaltningsledningar deltar på likvärdiga villkor, pågår ett omtag i
processen. Detta ska i sin tur leda till att ett gemensamt förslag hur nivåerna (politik
- förvaltning - lokal verksamhetsnivå) ska organiseras, uppdragens innehåll samt
förslag på arbetsformer. Utgångspunkten är att fokusera kring tre huvudsakliga
målgrupper; barn/unga, vuxna och äldre.
Social ReKo planerar att under hösten 2022 ha ett färdigt förankrat förslag till
beslut.
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Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 71
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets 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 barn och
unga, vuxna samt äldre; samt
att efter det att beslut fattats i Social ReKo, ta ställning till den rekommendation
som Social ReKo föreslår gällande ny samverkansstruktur med kommunerna.
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Fördelning av medel inom överenskommelse med staten om god och
nära vård 2022

Diarienummer: 22RS1254
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Karin Nyman
Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat en överenskommelse
för 2022, rörande omställning till god och nära vård i hälso- och sjukvården med
primärvården som nav. Region Västernorrland erhåller drygt 118 miljoner kronor
från överenskommelsen. Nedan föreslås hur medlen kan fördelas.
Överenskommelsen i korthet
Hälso- och sjukvården behöver ställa om för att möta de långsiktiga och strukturella
utmaningar den står inför. En del av lösningen är att kommuner och regioner
förändrar sitt arbetssätt och utvecklar sina organisationer. För att stimulera detta har
staten sedan 2020 träffat överenskommelser med Sveriges kommuner och regioner
(SKR), där medel kunnat användas för olika satsningar utifrån regionala och lokala
behov. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en
god, nära och samordnad vård som främjar hälsan.
Överenskommelsen God och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och
sjukvården men primärvården som nav bygger vidare på tidigare års
överenskommelser. Totalt omfattar den 6 373 miljoner kronor, varav 5 070 har
avsatts för regionerna, 1 000 till kommunerna och 250 miljoner för kommuner och
regioner gemensamt.
Överenskommelsen består av fyra olika utvecklingsområden:


Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav; stöd till:






Goda förutsättningar för vårdens medarbetare; stöd till:




Ordförandens sign

Omställning till en nära vård
Förbättrad tillgänglighet i primärvården
Ökad kontinuitet, relationsskapande, delaktighet och medskapande i
hälso- och sjukvården

Ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära
vård
Att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen
Att utbilda vårdens framtida medarbetare
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Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025, stöd till:




Datum

Alla de fyra inriktningsmålen i Vision e-hälsa, men med fokus på ett
av dem: Rätt information och kunskap vid rätt tillfälle.

Förstärkt ambulanssjukvård, stöd till:





Att utveckla ambulanssjukvården för att möta hela hälso- och
sjukvårdens utveckling och behov
Ökad effektivitet avseende responstider
Kompetenshöjande insatser
Att utveckla förutsättningarna för samordning av sjuktransporter

Medlen inom överenskommelsen avser all offentligt finansierad hälso- och
sjukvård, oavsett huvudman.
Det kan noteras att en förändring jämfört med 2021 är att prestationsbaserade medel
öronmärks för en satsning på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för
sjuksköterskestudenter. Dessa medel, 250 miljoner totalt, fördelas först i slutet av
året till de regioner och kommuner som kunnat visa på en ökning av antalet sådana
utbildningsplatser.
Förslag till fördelning av medel
Region Västernorrland erhåller drygt 118 miljoner kronor i 2022 års
överenskommelse, vilket är ungefär 16 miljoner mindre än förra året. Till detta
kommer eventuella prestationsbaserade medel för VFU-platser – se ovan.
Regionen har fastställt en målbild för sin förflyttning mot en God och nära vård.
Målbilden har legat till grund för förslaget till fördelning, som redovisas i bilaga 2.
Långsiktiga och förutsättningsskapande insatser har prioriterats.
En viktig princip har också varit att skapa utrymme för egna prioriteringar inom
hälso- och sjukvårdens olika områden, i syfte att åstadkomma förflyttning i linje
med överenskommelsens intention.
I korthet består förslaget av följande typer av insatser:
- Insatser/prioriteringar där det finns politiska beslut på att de ska inrymmas i
överenskommelsen
- Regiongemensamt fastställda insatser, som stödjer alla eller de flesta
verksamheter
- Redan pågående insatser, som bedöms behöva fortsätta under 2022
- Utvecklingsmedel till områdena för Närsjukvård, Somatik och Tandvård samt
verksamheten Vårdval
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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.
Det bör noteras att det finns en nära koppling mellan intentionen i denna
överenskommelse och de separata, riktade medel som fördelas av Socialstyrelsen
för att omhänderta uppdämda vårdbehov (dnr 22RS943). Därför föreslås att medel
därifrån delvis används för att förstärka arbetet rörande God och nära vård. Se
vidare bilagan. Fördelning av Socialstyrelsemedlen behandlas dock som eget
ärende.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om god och
nära vård - en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav
2022, bilaga 68
Förslag till fördelning av medel inom överenskommelsen, bilaga 69
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 72
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna föreliggande förslag till inriktning och översiktlig fördelning av medel
inom överenskommelsen God och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och
sjukvården med primärvården som nav, samt att uppdra till regiondirektör att under
året besluta om omfördelning om så bedöms nödvändigt;
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 118 821 788
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.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

§ 110

Datum

Dnr

Sida

2022-04-12

22RS1

61

Fördelning av medel inom överenskommelse med staten om ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarienummer: 22RS1253
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Karin Nyman
Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat en överenskommelse
för 2022 om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Region Västernorrland
erhåller drygt 10,3 miljoner kronor från överenskommelsen, samt eventuellt
prestationsbaserade medel. Nedan föreslås hur medlen kan fördelas.
Överenskommelsen i korthet
En tillgänglig vård innebär att vården är lätt att komma i kontakt med, och att
insatser ges i rimlig tid. Det kan också handla om trygghet, geografisk närhet, gott
bemötande och möjligheter till digitala kontaktlösningar. Staten och SKR har träffat
överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022 i syftet att
stimulera insatser i regionerna. Överenskommelsen omfattar totalt 2 967 miljoner
kronor, och är uppdelad i två block:
 Block 1 omfattar 2 513 miljoner till regionerna, och fördelas utifrån hur väl
man motsvarar ett antal prestationskrav under perioden februari till november
2022.
 Block 2 omfattar 443 miljoner kronor och avser strategiskt utvecklingsarbete
och rapportering till väntetidsdatabasen. Här öronmärks också 80 miljoner
kronor för tillgänglighetsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin.
För att kunna få del av de prestationsbaserade medlen (block 1) ska regionen
uppvisa förbättringar jämfört med samma månad föregående år. Exempel på mått
man tittar på är hur stor andel som fått medicinsk bedömning i primärvården inom 3
dagar, hur stor andel som dem som väntar på ett första besök i specialiserad vård
som väntat kortare än 60 dagar respektive mer än 180 dagar, samt hur stor andel av
första besök, utredningar och behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatrin som
skedde inom 30 dagar.
Det strategiska utvecklingsarbete som avses i block 2 ska vara kontinuerligt,
långsiktigt och förutsättningsskapande. Enligt 2020 års överenskommelse tog
regionerna fram handlingsplaner, som redovisades våren 2021 och följdes upp
hösten 2021. Även 2022 års medel ska användas för att fortsätta genomföra de
insatser som pekats ut i den regionala handlingsplanen.
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I överenskommelsen för 2022 lyfts också särskilt:
- Omhändertagande av väntande patienter, med särskilt fokus på patienter som
har väntat längre än 90 dagar
- Insatser för att stärka patientens delaktighet och ett effektivt resursutnyttjande
- Samverkan om stödjande verksamheter
- Rapportering av väntetidsdata
Särskilda medel, 80 miljoner kronor, inom block 2 öronmärks för att öka
tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Förslag till fördelning av medel
Vad avser medel inom block 2, strategiskt utvecklingsarbete, erhåller Region
Västernorrland 10 369 380 kronor, varav cirka 1,9 miljoner är öronmärkta för
tillgänglighetsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin.
I bilagan beskrivs förslaget till fördelning av medlen i block 2. Förslaget fokuserar
på att fortsätta de satsningar som pågår utifrån den handlingsplan som finns. Bland
annat behöver arbetet med att erbjuda stöd till verksamheter för att utveckla digitala
möten fortsätta. Det behöver också fortsätta att finnas stöd för samordning och
processledning – i enlighet med överenskommelsens fokus på
förutsättningsskapande åtgärder. Vad gäller omhändertagande av väntande
patienter, som ju är ett särskilt fokus för 2022, föreslås en förstudie för att ta reda på
vad som redan görs, och vad som kan utvecklas mera.
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.
Det bör noteras att det finns en nära koppling mellan intentionen i denna
överenskommelse och de separata, riktade medel som fördelas av Socialstyrelsen
för att omhänderta uppdämda vårdbehov (dnr 22RS943). Därför föreslås att medel
därifrån delvis används för att förstärka arbetet rörande ökad tillgänglighet. Se
vidare bilaga. Fördelning av Socialstyrelsemedlen behandlas dock som eget ärende.
De prestationsbaserade medlen i block 1 kommer regionen till del senare under året,
om regionen klarar prestationskraven. Det är då lämpligt att de fördelas vidare som
en stimulans till de verksamheter, inom såväl primärvård som specialiserad vård,
som klarat prestationskraven.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, bilaga 70
Förslag till fördelning av medel, Region Västernorrland, bilaga 71
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Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 73
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 om
ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, samt att uppdra till regiondirektör
att under året besluta om omfördelning om så bedöms nödvändigt;
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård 10 369 380
kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen;
att finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda
kostnadsökningar i 2022 års budget;
att principer för fördelning av eventuella prestationsbaserade medel (block 1)
fastställs av regiondirektör, samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas
under första halvåret 2023.
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Fördelning av medel inom överenskommelse med staten om
sammanhållen, jämlik och säker vård 2022

Diarienummer: 22RS1251
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Karin Nyman
Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat en överenskommelse
för 2022 om Sammanhållen, jämlik och säker vård. Region Västernorrland erhåller
drygt 2,6 miljoner kronor från överenskommelsen, för arbete med personcentrerade
och sammanhållna vårdförlopp (SVF). Nedan föreslås hur medlen kan fördelas.
Överenskommelsen i korthet
Överenskommelsen Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022 har tecknats av
staten och Sveriges kommuner och regioner. Den omfattar 384 miljoner kronor,
varav staten står för 284 och regionerna för 100 miljoner kronor.
Överenskommelsen innehåller flera olika delar. Några är nationella satsningar där
SKR och ibland regionerna samarbetar; exempelvis för systematiskt
patientsäkerhetsarbete, grundanslag till nationella kvalitetsregister, förbättrad
läkemedelsinformation och samordning kring sällsynta sjukdomar.
En annan del i överenskommelsen handlar om personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp, SVF. 60 miljoner går till att ta fram och beskriva nya sådana
vårdförlopp, medan 112,5 miljoner går till arbetet med att i regionerna förbereda
och implementera befintliga SVF i verksamheterna.
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kan spänna över många discipliner
och involvera både primärvård, specialiserad vård och kommunal hälso- och
sjukvård. Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården, så att
patienterna upplever en mer helhetsorienterad process.
Förslag till fördelning av medel
Region Västernorrland erhåller för 2022 drygt 2,6 miljoner kronor inom ramen för
överenskommelsen. Det kan noteras att det är mindre än 2021, då beloppet uppgick
till 5,1 miljoner kronor.
Majoriteten av medlen föreslås gå till verksamheterna för deras arbete med
implementering av vårdförlopp. Här ingår bland annat att göra så kallade
gapanalyser för att planera hur det egna arbetssättet behöver utvecklas. En mindre
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del föreslås också gå till utbildningsinsatser för medarbetare. I bilagan finns förslag
till fördelning av medlen.
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.
Det bör noteras att det finns en nära koppling mellan intentionen i denna
överenskommelse och de separata, riktade medel som fördelas av Socialstyrelsen
för att omhänderta uppdämda vårdbehov (dnr 22RS943). Därför föreslås att medel
därifrån delvis används för att förstärka arbetet rörande personcentrerade
vårdförlopp. Se vidare bilagan. Fördelning av Socialstyrelsemedlen behandlas dock
som eget ärende.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om
sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, bilaga 72
Förslag till fördelning av medel, bilaga 73
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 74
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att under förutsättning att beslut om medel fattas av Socialdepartementet, godkänna
föreliggande förslag till inriktning och översiktlig fördelning av medel inom
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om
sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, samt att uppdra till regiondirektör att
under året besluta om omfördelning om så bedöms nödvändigt;
att därefter tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård,
2 630 932 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.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

§ 112

Datum

Dnr

Sida

2022-04-12

22RS1

66

Fördelning av medel, riktade insatser för att omhänderta de
uppdämda vårdbehoven 2022

Diarienummer: 22RS943
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Karin Nyman
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag om knappt 2
miljarder till regionerna för att omhänderta uppdämda vårdbehov. Region
Västernorrland erhåller 46,7 miljoner kronor. Nedan föreslås hur medlen kan
fördelas.
Statsbidraget i korthet
Regeringen har beslutat fördela medel till regionerna under 2022 som stöd i arbetet
med att hantera konsekvenserna av pandemin i form av uppdämda vårdbehov. En
viktig del är att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom
hälso- och sjukvården.
Medlen användas till vissa insatser. Dessa är hämtade från och bygger på
Socialstyrelsens rapport Uppdämda vårdbehov – analys och förslag till insatser,
som kom i oktober 2021:
Hälsofrämjande och rehabilitering
 Riktade hälsosamtal
Nära vård
 Mobila team som uppsöker patienten i hemmet
 Direktkonsultation
Patientinflytande
 Webbtidbok och kapacitetsplanering som möjliggör för patienter och anhöriga
att direkt boka, avboka eller omboka besök
 Vårdlotsar som arbetar primärt för att hjälpa patienter med vård inom
vårdgarantin
Kapacitetsstyrning
 Regiongemensam kvalitetssäkring av inflödet och visualisering av gapet mellan
behov, produktion och kapacitet
 Identifiering av gemensamma komponenter i olika regionala modeller för
produktions- och kapacitetsstyrning
 Regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering
 Regionövergripande upphandlingar av privata vårdgivare
Kunskapsstyrning
 Uppföljning av nationella riktlinjer och riktade informationsinsatser till vård för
kroniskt sjuka
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN
Datum

Dnr

Sida

2022-04-12

22RS1

67

Medlen kan användas både för sedan tidigare pågående insatser, eller för start av
nya insatser. Vid genomförandet av insatserna bör särskilt fokus ligga på de grupper
som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt.
Statsbidraget omfattar 1 997 500 000 kronor, som fördelas till regionerna efter
folkmängd. I april kommer Socialstyrelsen att skicka ut en enkät rörande hur
medlen planeras användas, och i januari 2023 ska en återrapportering ske.
Fördelning av medel
Region Västernorrland erhåller 46 713 662 kronor från statsbidraget.
Det bör noteras att flera av de insatser som Socialstyrelsen nämner i sin utlysning
tangerar eller överlappar tre befintliga överenskommelser mellan staten och
Sveriges kommuner och regioner (SKR): God och nära vård – en omställning av
hälso- och sjukvården med primärvården som nav 2022, Ökad tillgänglighet i
hälso- och sjukvården 2022 samt Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022.
Beredningen av detta nya riktade statsbidrag har därför haft perspektivet att
ytterligare stärka insatser som redan pågår, och som har samma syfte och som
uttrycks i Socialstyrelsens tidigare rapport från oktober 2021.
Huvuddelen av medlen föreslås gå till att ytterligare stärka satsningar som rör
tillgänglighet och God och nära vård, då detta bedöms vara det bästa sättet att
hantera de uppdämda vårdbehoven utifrån de specifika punkter som finns i
utlysningen.
I bilagan finns ett förslag till hur medlen föreslås användas i Region Västernorrland.
Alla åtgärder som inbegriper ökade personalresurser är att betrakta som
tidsbegränsade.
Beslutsunderlag
Uppdrag att fördela medel till regionerna för hantering av de uppdämda
vårdbehoven, bilaga 74
Förslag till fördelning av medel, statsbidrag för hantering av uppdämda vårdbehov,
bilaga 75
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 75
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna föreliggande förslag till inriktning och översiktlig fördelning av medel
inom utlysningen Riktade insatser för att omhänderta de uppdämda vårdbehoven
2022, samt att uppdra till regiondirektör att under året besluta om omfördelning om
så bedöms nödvändigt;
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 46 713 662
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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Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Diarienummer: 22RS2201
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Dick Rytterdahl
Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat
om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas fullmäktige för
godkännande.
Bakgrund
Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund vars medlemmar är Sveriges
samtliga regioner. Förbundet har etablerat tre beredskapsbaser vid flygplatserna i
Umeå, Göteborg och Arlanda. För de fyra nordliga länen är verksamheten i full
operativ drift från Umeå sedan 23 december 2021 och baserna på Landvetter och
Arlanda startade under februari 2022. Förbundet har sitt kansli och säte i Umeå.
Förbundet utför ambulansflyguppdrag åt Sveriges regioner enligt
självkostnadsprincipen.
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg antog vid bildandet 2016 den
Förbundsordning som är nu gällande. Medlemmarnas partsgemensamma vilja om
förbundets kompetensområde och driftsformer har sedan dess förändrats.
Förbundets fullmäktige gav den 19 augusti 2021 styrelsen i uppdrag att revidera
förbundsordningen.
Beredning
Svenskt ambulansflygs tjänstepersonsledning tog under hösten med hjälp av
beredningsgruppen fram ett första utkast till reviderad förbundsordning. Detta har
därefter presenterats i medlemssamråd den 21 oktober och slutligen lämnats på
remiss till samtliga medlemmar fram till 22 december. Baserat på 17 remissvar har
svaren inarbetats i den slutliga version som regionernas tjänstepersonsledningar
ställt sig bakom. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg antog den 10 feb
2022 styrelsens föreliggande förslag till förbundsordning med ekonomisk bilaga.
Reviderad Förbundsordning blir gällande när den är antagen av samtliga
medlemmars fullmäktige.
Förbundets syfte uttrycks i reviderad Förbundsordningen på följande sätt;
-Förbundets syfte är att bedriva luftfartsverksamhet och tillhandahålla ambulansflyg
för medlemmarna samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via
egen regi eller utkontraktering sköta den operativa driften av såväl ambulansflyg
som beställnings- och koordineringscentral.
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Övriga delar av Förbundsordningen framgår av bilaga.
Beslutsunderlag
Förbundsordning beslutad version 2, bilaga 76
Protokollsutdrag Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg den10 februari 2022,
§ 7, bilaga 77
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 76
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att anta föreliggande förslag till förbundsordning med ekonomisk bilaga för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Jäv:
Glenn Nordlund (S) anmäler jäv.
Sara Nylund (S) inträder som ordförande i detta ärende.
Åke Nylén (S) tjänstgör i detta ärende.
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Revidering av Kulturpolitisk policy

Diarienummer: 22RS2754
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Maria Oldenmark
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland antog redan 1968, som första landsting i landet, ett
kulturpolitiskt program, detta program kom att gälla till 1996 då ett nytt program
antogs: "Regional kulturpolitik inför 2000-talet". Detta programkom att till formen
bli ett handlingsprogram med tydlig avsikt att än mer stärka kulturens betydelse i
samhällsbyggnadsarbetet. 2006 antogs ”Kulturpolitisk policy för Landstinget
Västernorrland” som än tydligare pekade på kulturen som ett medel för folkhälsa
och regional och interregional samverkan. Policyn visade också vägen för en ökad
samstämmighet och samsyn med länets tillväxtprogram.
Under perioden 2006 och fram till 2022 har stora förändringar skett inom den
regionala kulturverksamheten där införandet av Kultursamverkansmodellen (2011)
kanske är den mest omfattande förändringen. Den regionala Kulturplanen har
genom detta fått en central roll för statens finansiering av regional kultur. Den
tekniska utvecklingen har under dessa år tagit enorma kliv och förändrat
levnadsmönster och konsumtionen av kulturupplevelser på ett genomgripande sätt.
Frågor som berör konstens frihet, hållbar utveckling och demokratin har blivit
vanliga i kulturdebatten allt eftersom det politiska landskapet har förändrats.
Mot bakgrund av dessa förändringar är en revidering av den kulturpolitiska policyn
nödvändig. Regionplanen, Regional utvecklingsstrategi, de nationella
kulturpolitiska målen och förordningen som styr Kultursamverkansmodellen utgör
utgångspunkterna. I revideringen av kulturpolitisk policy finns tydliga
målformuleringar och vägledande principer för att nå målsättningarna. Målen är
formulerade för att skapa förutsättningar och möjligheter för regionens invånare och
kulturskapare att utöva och delta i kulturlivet samt för kulturens fortsatta utveckling.
Beslutsunderlag
Nuvarande Kulturpolitisk policy för Landstinget Västernorrland, bilaga 78
Reviderad Kulturpolitisk policy för Region Västernorrland 2022, bilaga 79
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars 2022, § 38, bilaga 80
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars 2022, § 38
Finansutskottet den 5 april 2022, § 77
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att fastställa ”Kulturpolitisk policy för Region Västernorrland”; samt
att Kulturpolitisk policy för Landstinget Västernorrland, fastställd av
landstingsfullmäktige den 22 februari 2006 därmed upphör att gälla.
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Revidering av styrdokument Scenkonst Västernorrland AB

Diarienummer: 22RS2989
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg
Handläggare: Sofia Lundin
Ärendebeskrivning
Scenkonst Västernorrland AB ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls
kommun. Region Västernorrland äger 60% av bolaget och Sundsvalls kommun äger
40%. Region Västernorrland ger bolaget basfinansiering till det regionala uppdraget
inom dans, film, musik och teaterkulturell verksamhet. Verksamheten erhåller
statliga medel genom kultursamverkansmodellen. Utgångspunkter för bolagets
verksamhet och stöd är aktieägaravtal samt ägardirektiv.
I ägarforum, där bolagsägare samt bolaget ingår, har samtliga parter överenskommit
om justeringar i ägardirektivet, aktieägaravtalet samt bolagsordningen.
Justeringarna i ägardirektivet är gjorda för att underlätta verksamhetens
utvecklingsarbete. Aktieägaravtalet och bolagsordningen har justerats i syfte att
renodla dokumentens innehåll och målformuleringar i relation till varandra. Juridisk
kompetens har inhämtats i arbetet med revisionen. Bolagets syfte och ändamål är
oförändrade.
Beslutsunderlag
Förslag till aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 81
Förslag till bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 82
Förslag till ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 83
Aktieägaravtal och Bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 84
Ägardirektiv för Scenkonst Västernorrland AB (19RS3869), bilaga 85
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars § 40, bilaga 86
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling den 31 mars § 40
Finansutskottet den 5 april 2022, § 78
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att fastställa förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för
Scenkonst Västernorrland AB.
Delges
Scenkonst Västernorrland AB, Sundsvalls kommun, Caroline Frank
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Yttrande över remiss från Försvarsdepartementet; slutbetänkande
Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och
utvärdering (SOU 2021:103)

Diarienummer: 22RS630
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Anna Forsberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
Försvarsdepartementet; slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en oberoende
myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103).
Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att precisera vilka uppgifter som den
nya myndigheten ska ansvara för, föreslå myndighetens ledningsform samt föreslå i
vilken omfattning regeringen ska kunna lägga särskilda uppdrag på myndigheten.
Utredningen har även haft i uppdrag att lämna förslag på sammansättningen av sakoch metodkompetens samt vilka eventuella särskilda kompetenser myndigheten bör
ha för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vidare har utredningen även haft i uppdrag att
beräkna kostnaden för den nya myndigheten givet en miniminivå samt vilka
kostnader som är förknippade med en uppskalning av verksamheten.
Den nya myndigheten ska, enligt direktiven, vara anslagsfinansierad och inrättas
senast den 1 januari 2023. Utredningens bedömning är dock att den nya
myndigheten kommer att behöva ha en uppstartsperiod och att den kommer att
kunna fullgöra sitt uppdrag fullt ut först från den 1 januari 2024. Utredningen
föreslår att den nya myndigheten ska ha namnet Totalförsvarsanalys.
Regionens synpunkter enligt nedan
Totalförsvarsanalys föreslås få till uppgift att analysera statliga myndigheters
agerande gällande totalförsvar. Kommuner och regioner är en stor och
grundläggande del i totalförsvaret varför det är svårt att undanta dessa från
processen. Möjligheten att få en helhetsbild över totalförsvaret torde vara tämligen
komplicerad om inte Regioner och kommuner tas med i analyserna. Ett nära
samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges
kommuner och regioner torde vara ett måste.
Förmåga vid höjdberedskap baserar sig i på förmågan att hantera en kris. Att
analysera totalförsvarets förmåga utan att utvärdera och analyser
krisberedskapsförmåga torde inte vara möjligt. Myndigheten bör ha till uppdrag att
analysera för Totalförsvaret relevanta delar inom krisberedskapen.
Utredningen konstaterar att skapande av ytterligare en inrapporterings instans för
regioner och kommuner skulle skapa merarbete för dessa aktörer. Region
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Västernorrland instämmer i det att det är viktigt att det inte skapas ytterligare en
myndighet till vilken Regionerna förväntas rapportera in uppgifter.
Beslutsunderlag
Remiss från Försvarsdepartementet; slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en
oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103), bilaga 87
Yttrande över remiss; slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en oberoende
myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103), bilaga 88
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 79
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att avge ”Yttrande över remiss; slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en oberoende
myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)”.
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Svar på revisionsrapport ”Granskning av regionens brand- och
skalskydd”

Diarienummer: 22RS1564
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mats Jonsson
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med
anledning av revisionsrapporten ”Granskning av regionens brand- och skalskydd”. I
revisionsrapporten har man rekommenderat att regionstyrelsen vidtar vissa åtgärder.
Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av regionens brand- och
skalskydd”, bilaga 89
Revisionsrapport ”Granskning av regionens brand- och skalskydd”, bilaga 90
Svar på revisionsrapport ”Granskning av regionens brand- och skalskydd”,
bilaga 91
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 80
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Granskning av regionens brand- och skalskydd”.
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Svar på revisionsrapport ”Verkställighet av fullmäktiges beslut och
styrdokument”

Diarienummer: 22RS1565
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mattias Eriksson
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med
anledning av revisionsrapporten ”Verkställighet av fullmäktiges beslut och
styrdokument”. Granskningen omfattar primärt frågor kopplade till rutinefterlevnad
av styrdokument samt uppdateringar och säkerställande av rutiner och reglementen
för uppföljning och verkställighet av fullmäktiges beslut.
Revisionen lyfter för regionstyrelsen särskilt fram behovet av att översynen av
ärendeprocessen slutförs, att regionstyrelsen säkerställer så att riktlinjer och rutiner
kopplade till ärendeprocessen är aktuella och efterföljs. Härtill rekommenderas
utformandet av enhetliga reglementen kring styrelsens och nämndernas ansvar för
verkställighet av fullmäktiges beslut, samt att säkerställa tillämpningen av riktlinjen
Styrdokument.
Regionstyrelsen delar och ser allvarligt på revisionens kritik men kan dock, liksom
revisionen, konstatera att en översyn av hela regionens ärendeprocess är initierad,
och pågår sedan hösten 2021. Under 2021 samlades diarium, ärendefördelning och
nämndsekreterare i en samlad enhet inom Regionledningsförvaltningen i syfte att
stärka likvärdighet i ärendeprocessen, rutiner och uppföljning. Vid sidan av
översynen av ärendeprocessen, ses också tjänsteutlåtandemallar samt gällande
styrdokument över. Den gemensamma översynen väntas vara färdig under 2022 och
ska resultera i uppdaterade styrdokument, en regiongemensam ärendehandbok, samt
efterföljande handledarutbildningar.
En revidering av riktlinjen Styrdokument har påbörjats. I detta arbete sammanfogas
revisionens kritik om efterlevnad, och strukturer för att hitta stöd i det arbetet.
Härtill ligger under 2022 en revidering av reglementen för politiska organ, inför
kommande mandatperiod. Inför den kommande mandatperioden avser
regionstyrelsen säkerställa så att reglementen för styrelsen och nämnderna också har
likartade skrivningar kopplad till uppföljning och återrapportering av
regionfullmäktiges beslut.
Revisionen har tidigare lyft kritik kring ärendehantering, så sent som 2017, varpå
det finns särskild anledning för regionstyrelsen att följa frågan vidare. Ärendet bör
såldes återrapporters i början av 2023.
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Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Verkställighet av fullmäktiges beslut och
styrdokument”, bilaga 92
Revisionsrapport ”Verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument”,
bilaga 93
Svar på revisionsrapport ”Verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument”
bilaga 94
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 81
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Verkställighet av fullmäktiges beslut och
styrdokument”;
att uppdra till regiondirektören att tydliggöra rutiner och rutinefterlevnad inom
ramen för den pågående översynen av ärendeprocessen;
att uppdra till regiondirektören att inför kommande mandatperiod standardisera
regionstyrelsens och nämndernas reglementen avseende formuleringar kring
uppföljning och återrapportering av regionfullmäktiges beslut; samt
att resultat av pågående översyn av ärendeprocessen återrapporteras till
regionstyrelsen senast i februari 2023.
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Upphörande av policy Barn- och ungdomspsykiatri

Diarienummer: 22RS4073
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Region Västernorrland har sedan snart 20 år tillbaka en policy för barn- och
ungdomspsykiatri. Dokumentet har under årens lopp reviderats och senast detta
skedde var i Regionfullmäktige den 23 juni 2010, § 117.
Sedan den ursprungliga versionen fastställdes 2003, har förändringar i lagstiftning,
utveckling av kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården tillkommit och hälsooch sjukvården är stadd i förändring bl a genom omställningen till god och nära
vård. Därtill kommer Region Västernorrlands nya styrmodell som bl a tar sig
uttryck i den av fullmäktige beslutade Regionplanen.
Såväl ledningen inom Vårdval Västernorrland som inom Barn- och
ungdomspsykiatrin har givits möjligheter att bidra med sin syn på värdet av nu
gällande policy.
För primärvården styrs uppdraget på primärvårdsnivå genom Uppdrag primärvård
som årligen fastställs i fullmäktige. Mot bakgrund av den pågående utvecklingen av
kunskapsstyrningen, ses inget behov av en policy liknande denna.
Policyn bedöms inte heller bidra med något egentligt värde för Barn- och
ungdomspsykiatrin. Sannolikt får man anta att policyn tillkommit av de skäl som
finns än idag – d v s den otydliga gränsdragningen mellan specialistvården och
primärvårdens uppdrag när det gäller psykisk ohälsa. Insikten är att det inte är till
nytta för patienterna att alltid dra tydliga gränser, då det riskerar innebära att den
enskilde riskerar hamna i det organisatoriska mellanrummet. I dag behövs snarare
tydligare samarbetsdokument, med beskrivningar vad hälso- och sjukvården kan
erbjuda våra medborgare inom respektive verksamhet och inom ramen för ett nära
samarbete.
Regionfullmäktige kan i Regionplanen uttrycka sina ambitioner och prioriteringar
kring barn och unga med psykisk ohälsa. Regionstyrelsen i sin tur, kan genom
Uppdrag Primärvård konkretisera krav och förväntningar. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har ansvar för och mandat att via styrning och uppföljning av
berörda vårdverksamheter, göra nödvändiga prioriteringar och satsningar inom
nämndens budgetram.
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Därutöver bör även nämnas att det pågår flera utvecklingsarbeten både internt inom
regionen och i samarbete med kommunerna kring nämnda målgrupp - som ju är en
prioriterad grupp. En helt ny verksamhet ”Barn- och ungdomsentrén” har startat
under 2021 och i den nya samverkansstrukturen för samverkan mellan
socialtjänsten och regionen planeras också skola/elevhälsa finnas med som en
naturlig part framöver.
Sammanfattningsvis konstateras att det knappast kan vara ändamålsenligt att
fullmäktige fastställer policys gällande enskilda vårdverksamheters uppdrag och
därmed inte initierar en revidering av det nu aktuella policydokumentet.
Beslutsunderlag
Policy Barn- och ungdomspsykiatri fastställd i Regionfullmäktige den 23 juni 2010,
§ 117, bilaga 95
Beredning
Ärendet har beretts av Regionledningsförvaltningen i samverkan med Vårdval
Västernorrland och Barn- och ungdomspsykiatrin.
Finansutskottet den 5 april 2022, § 83
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att upphäva den nuvarande policyn för Barn- och ungdomspsykiatrin.

Delges
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kurt Pettersson
Kristina Mårtensson
Gun-Britt Milioris
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Fråga om prissättning av läkemedel

Diarienummer: 22RS3325
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Lena Wiberg och Anneli Nilsson
Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Det har inom EU, av kommissionen, uppmärksammats att konkurrenshämmande
åtgärder vidtagits av tillverkare av läkemedel och andra intressenter i branschen.
Kommissionen har med anledning av detta utfärdat bötesbelopp mot aktörerna. En
enskild part som lidit skada av agerandet har dock att själv föra talan mot de
inblandade parterna för att få ersättning för den skada som det
konkurrenshämmande agerandet medfört. Advokatbyrån Hausfeld har erbjudit sig
att driva en process för Region Västernorrlands räkning med syfte att erhålla
skadestånd från läkemedelsföretagen
Fördjupad beskrivning
Region Västernorrland som ansvarig huvudman för vården inom Västernorrland är
också den som ytterst står för kostnaden för de läkemedel som tillhandahålls
regionens invånare.
Marknaden för läkemedel är starkt privatiserad och framtagna preparat omgärdas av
långa patent som håller prisnivåerna på verksamma substanser uppe under lång tid.
Den ensamrätt som ett patent innebär är också det som medför de många gånger
höga priserna för effektiva och livsviktiga läkemedel.
Inom EU har det uppmärksammats att tillverkare och leverantörer inom läkemedelsindustrin sluter olika typer av konkurrenshämmande överenskommelser i syfte att
hålla uppe priserna, exempelvis efter att patent löpt ut.
Kommissionen har i ett flertal fall dömt ut stora konkurrensskadeavgifter med
anledning av dessa överenskommelser.
Precis som vid konkurrensskadeersättning som beslutas av Konkurrensverket gäller
för sådan ersättning som utdöms av EU-kommissionen att denna inte fördelas på
och betalas ut till de skadelidande. Sådan beslutad ersättning utgör endast en
utfärdad ekonomisk sanktion för själva överträdelsen av det konkurrensrättsliga
regelverket. En skadelidande part har själv att ta vara på sin rätt, genom att
exempelvis föra en process mot den eller de parter som agerat på så sätt att skada
uppkommit.
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För att Region Västernorrland ska kunna ta tillvara sin rätt och få ersättning för den
skada som regionen lidit genom dessa otillåtna upplägg, måste regionen själv agera
genom att kontakta de inblandade parterna. I förlängningen kan detta också
innebära att regionen måste vidta rättsliga åtgärder mot dessa aktörer. Aktörerna är
belägna i hela Europa och Region Västernorrland kommer att vara i behov av extern
specialiserad juridisk hjälp för att hantera dessa komplicerade tvister och kontakter.
Därför föreslås regionstyrelsen ge regiondirektören i uppdrag att ingå avtal med ett
inom området specialiserat juridiskt ombud. Erbjudande har mottagits från en
engelsk advokatbyrå som är specialiserad inom området och som samarbetar med
Vinge, advokatbyrå i Sverige. Det föreslagna upplägget innebär att anlitat ombud
får betalt under förutsättning att ersättning erhålles från leverantörer, varvid en
procentandel av ersättningen betalas till ombudet. Det kommer vara möjligt för
andra regioner som vill ansluta sig att anlita advokatbyrån på samma villkor.
Avtal med juridiskt ombud ingås utan tillämpning av lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling med stöd av undantaget för vissa juridiska tjänster i samband
med rättsliga förfaranden.
Finansiering och resurskonsekvenser
Region Västernorrland har möjlighet att få ersättning för de kostnader regionen haft
på grund av felaktig prissatta läkemedel, någon summa är inte specificerad. Region
Västernorrland riskerar att få betala rättegångskostnader vid en eventuell förlorad
tvist alternativt, om ekonomiskt motiverat, betala en särskild försäkringspremie för
att undvika denna kostnad. I det fall regionen väljer att avbryta processen i förtid
ska Hausfelds kostnader ersättas.
De arbetsinsatser som erfordras från Region Västernorrland och andra regioner som
ingår överenskommelsen är främst att tillhandahålla information om inköpen av
berörda läkemedel samt att svara på frågor från Hausfeld och deras
samarbetspartner. Ett första steg i arbetet är en fördjupad ekonomisk analys av den
skada som regionerna lidit. Hur stor regionens insats är för arbetet är svårt att
uppskatta i dagsläget.
Beredning
Ärendet har beretts av Regionledningsförvaltningen i samverkan mellan
Läkemedelsenheten, Läkemedelskommittén och jurist inom
Regionledningsförvaltningens kansli.
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 85
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att uppdra till regiondirektören att utreda förutsättningarna för Region
Västernorrland att erhålla ersättning med anledning av konkurrensrättsliga
överträdelser inom läkemedelssektorn;
att uppdra till regiondirektören att ingå avtal om legala tjänster för utredning och
framställning av ersättningskrav, under förutsättning att det bedöms som lämpligt,
genom att anlita advokatbyrån Hausfeld för att driva en process med syfte att
erhålla skadestånd från läkemedelsföretag till följd av överdebitering av läkemedel;
att återrapport löpande lämnas till regionstyrelsen när relevant information finns;
samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Delges
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kurt Pettersson
Dick Rytterdahl
Lars Halén
Sofia Viklund
Maria Alsén Lindström
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Riktlinje återrapportering och löpande uppföljning av tillämpning
av finansiell policy

Diarienummer: 22RS2263
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Dick Rytterdahl
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 17–18 november 2021, § 262, att uppdra åt
Regionstyrelsen att ta fram riktlinjer för hur återrapportering och löpande
uppföljning av tillämpningen av den finansiella policyn ska ske.
Regionstyrelsen beslutade 16 mars 2022, § 68, att uppdra till Regiondirektören att ta
fram riktlinje för hur återrapportering och löpande uppföljning av den finansiella
policyn ska ske samt att återrapportera uppdraget till Regionstyrelsen senast i april
2022.
Beslutsunderlag
Riktlinje för återrapportering och löpande uppföljning av tillämpning av finansiell
policy bilaga 96
Beredning
Finansutskottet den 5 april 2022, § 86
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna riktlinje för återrapportering och löpande uppföljning av tillämpning
av finansiell policy enligt framlagt förslag.

Delges
Regiondirektören
Ekonomidirektören
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Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033

Diarienummer: 21RS328
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Nina Loberg
Ärendebeskrivning
Ett förslag till regional infrastrukturplan för 2022–2033 ska redovisas till
Regeringen senast 30 april 2022. Den preliminära planeringsramen uppgår till 897
miljoner kronor efter justering utifrån ekonomiskt utfall 2018–2020. Regeringen
planerar att besluta en definitiv planeringsram i juni 2022 och därefter ska
Regionfullmäktige fastställa innehållet senast två månader efter regeringens beslut.
Det innebär att ytterligare justeringar, troligen av mindre karaktär, kan behövas
göras, innan den slutligen fastställs. Layout av dokumentet pågår och målsättningen
är att det ska vara klart senast till redovisningen till regeringen.
Förslag till regional infrastrukturplan har varit på remiss under perioden 14 oktober
2021 – 28 januari 2022. Tolv yttranden har inkommit som har sammanställts och
kommenterats i en samrådsredogörelse. Dessa har tillsammans med förändringarna
diskuterats vid regionala transportgruppens möten i februari och mars. Jämfört med
remissversionen så har en hel del ändringar gjort i texterna för att förtydliga och
komplettera med beskrivningar som saknats. De viktigaste förändringar är att:
 10 miljoner kronor avsätts till samfinansiering för att möta
industriinvesteringars behov. Syftet är att skapa ett handlingsutrymme för att
kunna möta eventuella behov av statliga transportinfrastrukturåtgärder med
koppling till industriinvesterings etablering. Ramen för cykelinfrastruktur
minskas i motsvarande grad.
 principer för prioritering har formulerats för samtliga åtgärdsområden i syftet
att öka förståelsen och tydligheten.
 kapitel 2 har kompletterats med listor med åtgärder med en kostnad på under 50
miljoner kronor som ska genomföras inom ramen av potterna. Syftet är att öka
transparensen gentemot kommunerna då gränsen för namnsatta åtgärder höjts
från 25 till 50 miljoner kronor, vilket inneburit färre namnsatta åtgärder.
 beskrivningen av regionala kollektivtrafikanläggningar har kompletterats
avseende beskrivning av kommande behov av stationer, bytespunkter utifrån
pågående arbetet med ny regionaltågsstrategi samt trafikförsörjningsprogram.
Avsnittet har även kompletterats med finansieringsprinciper för regionala
tågstationer.
 planens effekter beskrivs utifrån namnsatta åtgärder.
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Arbetet med framtagande av den regionala infrastrukturplanen har sedan 2021 varit
en stående punkt på den regionala transportgruppens möten. Dialogmöten har
genomförts med kommuner, kollektivtrafikmyndighet, Trafikverket och Handelskammaren Mittsverige. Vid dialogmötena har uppföljning av gällande
infrastrukturplan, förutsättningar och underlag inför upprättande av den nya planen,
samt kommunernas och övrigas prioriteringar, diskuterats.
Infrastrukturplaneringen har följts av en strategisk miljöbedömningsprocess i syfte
att integrera miljö och social hållbarhet i ett tidigt skede av planeringen där det finns
utrymme för strategiska val och hållbara lösningar. Den strategiska
miljöbedömningen har utgjort ett av underlagen för planens inriktning.
Beslutsunderlag
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033, bilaga 97
Samrådsredogörelse, bilaga 98
Strategisk miljöbedömningsprocess, bilaga 99
Västernorrland förutsättningar och utmaningar, bilaga 100
Samlade effektbedömningar för namnsatta åtgärder, bilaga 101
Ekonomisk uppföljning av regional infrastrukturplan 2018–2021, bilaga 102
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2022, § 53
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att godkänna förslag till regional infrastrukturplan 2022–2033; samt
att redovisa förslag till regional infrastrukturplan till regeringen.
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Antagande av Regional handlingsplan för ESF+ för Mellersta
Norrland 2021–2027

Diarienummer: 21RS14374
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Johan Vinther
Ärendebeskrivning
Regionerna fick i januari erbjudande om att skriva regionala handlingsplaner för
ESF+ (Europeiska Socialfonden). Regionala handlingsplaner gäller på NUTS2nivå, dvs en gemensam handlingsplan för Västernorrland och Jämtland Härjedalen.
Det nya nationella programmet erbjuder större möjligheter till insatser på flera
nivåer; individ-organisation/metod-system. Dvs ett mindre individfokus och bra
möjligheter att stärka hela system och kapacitet inom arbetsmarknad och
kompetensförsörjning. Dessutom har ca 400 mkr gleshetsmedel flyttats från ERUF
till ESF+ för de fyra nordligaste regionerna. Gleshetsmedlens indikator är ”antal
projekt” istället för ”antal individer”, vilket ger en bra flexibilitet.
Övergripande principer i handlingsplanen:
• Satsningar som styr mot hållbar utveckling och ligger i linje med RUS och
underliggande planer
• Stärkt fokus på förutsättningskapande stöd och strukturer som långsiktigt
gynnar medborgare, arbetsgivare och organisationer.
• Ökad helhetssyn och användning av partnerskap och samverkan för att söka
nya lösningar på utmaningar, gärna mellan olika sektorer (offentlig, privat,
idéburen sektor).
Förslag till prioriteringar:
Förbättra flexibel tillgång till livslångt lärande
Rätt kompetens på en föränderlig arbetsmarknad
Förbättrade förutsättningar för en långsiktigt hållbar och inkluderande
arbetsmarknad
Ökad digital kompetens och digital inkludering
Handlingsplanen kommer att uppdateras årligen och kompletteras med en
utlysningsplan.
Europeiska socialfonden är ett verktyg för Västernorrlands aktörer att genomföra
insatser kopplade till RUS:ens målområde 2 ”år 2030 är Västernorrland den plats
som människor väljer för att leva och besöka” och målområde 3 ”år 2030 är
Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa.
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Tidplan:
12 april: Slutversion av regional handlingsplan skall vara inskickad till svenska
ESF-rådet.
25 maj: Övervakningskommitténs beslutsmöte
Beslutsunderlag
Regional handlingsplan ESF+ Mellersta Norrland 2021–2027, bilaga 103
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2022, § 54
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att anta den föreslagna Regionala handlingsplanen för ESF+ Mellersta Norrland
2021–2027.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

§ 124

Datum

Dnr

Sida

2022-04-12

22RS1

89

Årsredovisning 2021 Almi Företagspartner Mitt AB

Diarienummer: 22RS3728
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Maria Lidgren
Ärendebeskrivning
Almi Företagspartner Mitt AB, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), av Region
Jämtland Härjedalen (24,5 %) och av Region Västernorrland (24,5 %). ALMI
Företagspartner Mitt AB:s huvudsakliga verksamhet är att erbjuda rådgivning, lån
och riskkapital i företagandets alla faser. Under 2021 har Region Västernorrlands
driftanslag uppgått till 6 160 074 kronor.
Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner Mitt AB har
inkommit med en årsredovisning för 2021.
Verksamheten har granskats och granskningsrapport bifogas.
Beslutsunderlag
Almi Företagspartner Mitt AB:s årsredovisning 2021, bilaga 104
Granskningsrapport, bilaga 105
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021 Almi Mitt år 2021, bilaga 106
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2022, § 55
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag föreslå att
regionfullmäktige beslutar
att Region Västernorrlands stämmoombud i Almi Företagspartner Mitt AB
bemyndigas att rösta för att styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021; samt
att lägga Almi Företagspartner Mitt AB:s årsredovisning 2021 till handlingarna.
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Inriktningsbeslut gällande Mittkapital

Diarienummer: 22RS3667
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Maria Lidgren
Ärendebeskrivning
Mittkapital AB bildades 2009 av Sjätte AP-fonden med totalt 22,2 MEUR varav
hälften från Regionalfonden (ERUF) och hälften från Sjätte AP-fonden. 2013
avyttrades Mittkapital till Inlandsinnovation, vars verksamhetsinriktning då låg mer
i linje med den i Mittkapital. 2016 bildades det statliga riskkapitalbolaget Saminvest
och per den 1 januari 2017 inordnades Inlandsinnovation som ett helägt dotterbolag.
Inlandsinnovation har därefter förvaltat innehavet i Mittkapital fram till dess att
fonden avslutades den 24 september 2021.
Mittkapital har investerat i SMF med säte i och/eller verksamhet i Jämtlands och
Västernorrlands län. Investeringarna har genomförts på marknadsmässiga och på
lika villkor tillsammans med privata aktörer, med avkastning vid försäljning som
överordnat mål samt i formen ägarkapital, konvertibla lån och/eller lån.
Nu när fonden avslutats så finns ett överskott där andelen som hänförs från ERUF
uppgår till 78 102 562 kronor. Dessa medel har utbetalats mot inkomsttitel till
statskassan och ska användas till liknande ändamål, dvs. att främja
konkurrenskraften hos SMF i mellersta Norrland.
Som regionalt utvecklingsansvariga aktörer har berörda regioner, Region Jämtland
Härjedalen och Region Västernorrland har blivit anmodade att framföra önskemål
om hur medlen på bästa sätt kan användas. Regionerna har framfört önskemål om
att medlen ska användas för att stärka upp kapitalförsörjningen i regionerna, stärka
innovationskraft bland nystartade företag och främja möjligheter till
kommersialisering av forskning. Följande förslag undersöks av
näringsdepartementet:

Ordförandens sign

1.

58 000 000 kronor av de revolverade medlen används för investering i Almi
Invest Mitt Regionalfond. Medlen överförs till Almi Invest direkt via
regleringsbrev för anslag 1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation
inom utgiftsområde 24 Näringsliv i BP23.

2.

10 051 281 kronor överförs till respektive region via regleringsbrevet för anslag
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Näringsliv i BP23.
Anslaget ska användas för att utveckla innovation i länen, exempelvis via
inkubatorverksamheterna.
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Dialogen med Näringsdepartementet fortgår men för att möjliggöra användande av
medlen under 2023 så måste förslagen vara färdigberedda och ingå i
budgetpropositionen för 2023.
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 31 mars 2022, § 56. Ärendet överlämnades till
regionstyrelsen.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att föreslå näringsdepartementet att nyttja medlen från Mittkapital med 58 000 000
kronor till Almi Invest 2023 och 10 051 281 till 1:1 anslaget 2024.
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Verksamhetsberättelse 2021 för Vårdval Västernorrland,
Primärvård

Diarienummer: 21RS12374
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Eva Billberg
Ärendebeskrivning
Enligt regelboken primärvård sker uppföljning enligt Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Uppföljningen bygger på ett antal kvalitetsindikatorer där såväl regionens egna
hälsocentraler som de privat drivna vårdcentralerna ska analysera sina resultat och i
de fall målen inte nåtts, ange vilka åtgärder som kommer att vidtas för att nå målen.
Sammanfattning utifrån 2021 års uppföljning:
Påverkan från pandemin beskriver de flesta vårdcentralerna ha givit en mer eller
mindre negativ påverkan för deras patienter.
Primärvården har som helhet redovisat en minskning av antal mottagningsbesök.
Telefontillgängligheten har minskat under 2021 men tillgängligheten för en
medicinskbedömning 3 dagar ligger på samma nivå som under 2020.
Generellt har vaccinationerna i länet ökat och under 2021 kommer tjugotvå
vårdcentraler upp till 60% eller fler vaccinerade i målgruppen.
Ett stort antal utveckling och samordningsarbeten har bedrivits på vårdcentralerna
under 2021.
Vårdval Västernorrland har under året drivit eller varit delaktig i ett antal projekt
och styrgrupper som berör primärvården.
Primärvårdsramen som helhet visar ett överskott på totalt 13,3 mnkr för 2021.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 för Vårdval Västernorrland, Primärvård, bilaga 107
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Beredning
Vårdvalsutskottet den 29 mars 2022, § 13
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag
att fastställa upprättad verksamhetsberättelse 2021 för Vårdval Västernorrland,
Primärvård.
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Verksamhetsberättelse 2021 för Vårdval Västernorrland, Barn- och
ungdomstandvård

Diarienummer: 21RS12373
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Eva Billberg
Ärendebeskrivning
Vårdval Västernorrland ansvarar för att genomföra regelbundna uppföljningar
(verksamhetsberättelse) utifrån Förfrågningsunderlaget Barn- och
ungdomstandvård.
Uppföljningen bygger på ett antal kvalitetsindikatorer där såväl regionens egen
tandvård som de privata klinikerna med avtal enligt valfrihetssystemet ska analysera
och kommentera sitt resultat.
Under året utförde 37 tandvårdskliniker Barn- och ungdomstandvård, varav 23
tandvårdskliniker var privatägda och 14 kliniker bedrevs av Folktandvården.
En marginell patientökning har skett till de privatägda tandklinikerna under 2021,
procentuellt har Folktandvården flest registrerade barn och ungdomar, 88,07
procent och övriga med avtal 11,93 procent.
En mindre försämring gällande kariesfria barn har skett i gruppen 3 åringar medan
en förbättring har skett bland 12 åringarna. I stort sett oförändrat antal kariesfria i
åldersgruppen 6 år.
De flesta klinikerna beskriver att de arbetar med förebyggande råd och stöd till
barnet och vårdnadshavarna om tex munhygien, tandborstteknik, tandborstskola,
”flourlackning” och fissurförsegling på de barn som uppvisar en kariesaktivitet.
Verksamheterna beskriver en stor brist på tandläkare och tandhygienister i länet.
Utfallet 2021 för tandvårdsersättningen visar ett mindre överskott på 28 tkr.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 för Vårdval Västernorrland, Barn- och
ungdomstandvård, bilaga 108
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Beredning
Vårdvalsutskottet den 29 mars 2022, § 14
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag
att fastställa upprättad verksamhetsberättelse 2021 för Barn- och ungdomstandvård.
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Information om förslag till uppdrag för kartläggning av vård- och
stödinsatser till psykisk hälsa

Diarienummer: 22RS1631
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Matthias Abelin
Ärendebeskrivning
I augusti 2021 yttrade sig Region Västernorrland över remiss från
socialdepartementet; Betänkandet God och Nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
(SOU 2021:6) (21HSN1451).
I yttrandet framgick att regionen har behov av en överblick över vilket stöd man ger
för personer med lättare psykiska besvär i hela verksamheten och hela vårdkedjan.
Det konstaterades också att den utveckling av stöd till psykisk hälsa som
betänkandet rekommenderade kan vara kostnadsdrivande. Regionstyrelsen
beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram plan för kartläggning av
nuläge för stöd till psykisk hälsa i hela regionens verksamhet och vårdkedja.
Regionen har nyligen yttrat sig över revisionsrapporten ”Granskning av samverkan
kring barn och unga med psykisk ohälsa” och har där föreslagit att utbudet och
innehållet i det regionens primärvård erbjuder barn och unga med psykisk ohälsa
ska kartläggas. Därför bör även barn och unga från sju års ålder och uppåt ingå i
kartläggningen.
Eftersom insatser för psykisk ohälsa, enligt betänkandet, redan anses ingå i hälsooch sjukvårdens uppdrag, betänkandets vision förutsätter en övergripande
organisatorisk struktur och det grenslar primärvård och specialistvård, föreslås att
uppdraget ges till Vårdval Västernorrland tillsammans med Vårdområde psykiatrihabilitering.
Enligt förslagets tidsplan bör preliminära resultat återrapporteras senast 31 augusti
och slutredovisning bör ske inom sex månader från uppdragets början.
Förslaget har utarbetats i samarbete mellan Vårdval Västernorrland och
Vårdområde psykiatri-habilitering. Underlag har bestått av betänkandet och
revisionsrapporten ”Granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk
ohälsa”.
En sammanfattning och konkretisering av betänkandets vision samt en diskussion
om metod finns i bilaga till förslaget.
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Beslutsunderlag
Förslag till uppdrag för kartläggning av nuläge för vård- och stödinsatser till
psykisk hälsa, bilaga 109
Beredning
Vårdvalsutskottet den 29 mars 2022, § 15
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.
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Ny förtroendemannaorganisation mandatperioden 2023–2026

Diarienummer: 21RS1213
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade vid sitt möte 24–25 februari 2021 § 55 att uppdra till
en parlamentarisk beredning att se över den politiska
förtroendemannaorganisationen, arvodesbestämmelserna samt stödet till de
politiska partierna inför nästkommande mandatperiod samt att ta fram förslag med
mål att minska kostnaderna med minst 5 % för förtroendemannaorganisationen
2023–2026.
Beredningen påbörjade sitt arbete genom ett uppstartsmöte den 26 mars 2021,
utöver det har 8 möten genomförts enligt beredningens beslutade tidplan. Enligt
tidplanen ska fullmäktigeberedningen lämnat förslag på ny
förtroendemannaorganisation i två steg. Detta avser steg två då Regionfullmäktige
redan i februari 23–24 februari 2023, § 13, beslutade steg 1 med innebörden
₋ att reducera antalet ledamöter i Regionfullmäktige från 77 till 71 från och med
nästa mandatperiod;
₋ att fastställa reglemente för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden
samt
₋ Regional utvecklingsnämnden och att reglementet trädet i kraft från och med 1
januari 2023
₋ att fastställa reglemente för Krisledningsnämnden och att reglementet trädet i
kraft från och med 1 januari 2023
₋ att fastställa reglemente för Patientnämnden och att reglementet trädet i kraft
från och med 1 januari 2023 samt;
₋ att beredningen får fortsätta uppdraget med framtagande av reglementen för
Regionfullmäktiges arbetsordning, Presidiekonferensen, Regionens revisorer
samt Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd fortsatt
processas och föreslås beslutas i Regionfullmäktige i april 2022
Fullmäktigeberedning för ny förtroendemannaorganisation representeras av
samtliga partier via en parlamentarisk beredning. Majoriteten har ordförandeposten
och oppositionen har posten som vice ordförande. Till beredningen finns ett
tjänstemannastöd i syfte att utreda beredningens förslag.
Ambitionen utöver uppdraget har varit att ny förtroendemannaorganisation ska
stödja principerna i ny styrmodell. Region Västernorrlands styrning utgår från
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regionens värdegrund, vision samt grunduppdrag. Styrande principer i styrmodellen
är tillit och kunskap, som ska komma till uttryck genom styrningsstruktur och
ledarskap. Delaktighet, dialog och samverkan ska vara grundläggande inslag.
Principerna preciseras och konkretiseras mer i regionens policy för medarbetarskap
och ledarskap. Utöver detta har beredningens ambitioner varit att stärka
förutsättningarna för nämnder och styrelse att fullgöra sitt uppdrag samt att
ansvarsfördelning av sakområden i ny förtroendemannaorganisation ska vara tydlig.
Vid beredningsgruppens möten har enklare dokumentation förts. Underlagen som
beredningen utarbetar utgör arbetsmaterial under arbetsprocessen. Arbetsmaterial
från beredningen har delats och sparats i Meetings. Beredningens förslag har
företrädesvis diskuterats i tre skeden;
1. Beredningen förslag och vägval har förutsättningslöst diskuteras i beredningen,
2. Förslagen och vägval från beredningen har processats partipolitiskt via
beredningsgruppens representanter,
3. Beredningen har behandlat frågan och gett förslag på en gemensam inriktning.
Som stöd i beredningens arbete har det initialt genomförts en uppföljning av
nuvarande förtroendemannaorganisation.
Bredningens förslag (steg 2) inför mandatperioden 2023–2026
Detta förslag innefattar den övergripande ansvarsfördelningen och därmed
reglementen för Regionfullmäktiges arbetsordning 2023 – 2026, Reglemente för
Presidiekonferensen 2023 – 2026, Reglemente för Regionens revisorer 2023 – 2026
och därtill Arvodesregler samt regler för partistöd 2023 – 2026. Utöver detta
beskrivs hur den nya förtroendemannaorganisationen bidrar till att minska
kostnader med minst 5%.
Reglemente för Kostnämnderna i Sollefteå och Örnsköldsvik omfattas inte i denna
översyn då reglementena och avtal med Sollefteå kommun och Örnsköldsviks
kommun upprättas enligt ett annat tidsintervall. Fullmäktigeberedningen har dock
lyft frågan om vikten av att främja samverkan i en så fundamental fråga och detta
för samtliga parter. Samverkan skulle kunna göras starkare i andra avtalsformer.
När det gäller arkivreglemente och attestreglemente så påbörjas revidering när ny
förtroendemannaorganisation har beslutats. Detta gäller även reglemente för
Läkemedelskommittén, övriga beredningar samt råd samt därtill formandet av ett
erforderligt tjänstemannastöd till fullmäktigeberedningens förfogande.
Regionfullmäktiges arbetsordning 2023 – 2026
Mindre justeringar har utförts i arbetsordningen. Justeringen baserat på
regionfullmäktiges tidigare beslut den 23–24 februari 2022, § 13, dvs att reducera
antalet ledamöter i Regionfullmäktige från 77 till 71 från och med nästa
mandatperiod.
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Utöver detta har det förtydligats att valberedningens ersättare bara ska närvara vid
ordinarie ledamots förhinder.
Reglemente för Presidiekonferensen 2023 – 2026
Mindre justeringar har utförts i reglemente för presidiekonferensen i syfte att
tydliggöra ansvarsfördelningen. Reglementet föreslås träda i kraft den 15 oktober
2022.
Reglemente för Regionens revisorer 2023 – 2026
När det gäller Regionens revisorer så är förslaget att utgå från rådande
ansvarsstruktur.
Utöver detta redovisades ändringar vid bredningens förslag steg 1.
Arvodesregler samt regler för partistöd 2023 – 2026
Arvodesregler samt regler för partistöd har konkretiserats enligt nedan.
Hel- och halvdagsarvoden införs. Förslaget är att heldagsarvodet från och med 2023
utgör 1,8% av riksdagsledamöternas grundarvode avrundat nedåt till närmsta 50-tal
kronor, vilket idag motsvarar 1 250 kronor. Halvdagsarvodet föreslås att från och
med 2023 utgöra 0,9% av riksdagsledamöternas grundarvode avrundat nedåt till
närmsta 25-tal kronor, vilket idag motsvarar 625 kronor (halvdagsförrättning samt
kurser och konferenser). Arvodet indexeras varje år. Ordförande beslutar formen för
sammanträdet. Sammanträden på max fyra timmar i första hand bör ske på distans
med hänsyn till hållbarhet, restid och ekonomi.
Partistödet samlas i en gemensam och mer flexibel pott som politiken har möjlighet
att hantera i relation till gällande regelverk. Detta avser partistöd, partigruppengar,
gruppledare och politiska sekreterare. Förslaget är att partistödet (dvs nuvarande
partistöd, partigruppengar, gruppledare och politiska sekreterare) beräknas på
samma totalnivå som innevarande mandatperiod. Partistödet för mandatperioden
2023–2026 beräknas på samma nivå som innevarande mandatperiod.
Som en del av det partistöd som varje parti som finns representerat i
regionfullmäktige erhåller, anställer regionen politiska sekreterare. Varje parti får
en politisk sekreterare. Basresursen är 13 % av riksdagsmannaarvodet, motsvarande
9 295 kronor (år 2022) och därutöver betalas 2,5 % per mandat. Alla partier får en
resurs om minst 30 % av riksdagsmannaarvodet.
Ett parti som är nytt i regionfullmäktige har rätt till partistöd, partigruppsstöd/
gruppengar, gruppledare och politisk sekreterare från 15 oktober under valåret.
Beloppen för partistöd och partigruppsstöd/gruppengar ska räknas som 2,5 månad
(15 oktober – 31 december) av ett års ersättning.
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Ett parti som lämnar regionfullmäktige under valåret får behålla sitt partistöd,
partigruppstöd/gruppengar samt politisk sekreterare fram till 31 december under
valåret. Partiet har rätt till ett avvecklingsstöd som ska betalas ut i januari efter
valår.
För att ha benämningen Regionråd ska den förtroendevalda vara ordförande, förste
vice ordförande eller andre vice ordförande i regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden eller regionala utvecklingsnämnden. Den förtroendevalda ska
också ha en ersättningsnivå som är minst 70 % av ett riksdagsmannaarvode. Därtill
kan endast ordinarie ledamot i regionfullmäktige kan vara gruppledare.
Arvode till Scenkonst Västernorrland AB, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt Stiftelsen Länsmuseet sänks.
Utöver detta har ersättning för förlorad arbetsinkomst gjorts tydligare liksom
förutsättningar för gruppledare samt redovisning av partistödsredovisningen som
förenklats något.
Utöver detta redovisades ändringar vid bredningens förslag steg 1.
Förtroendemannaorganisationen 2023–2026 bidrar till att minska kostnader
Redovisat förslag till arvodesregler och partistöd från 2023 innebär att kostnaderna
kan reduceras i linje med uppdraget, d.v.s. 5 %, vilket motsvarar en ramreducering
av anslaget med 2. 500 000 kronor i 2022 års prisnivå.
Beredningen beräknar en besparing på 3 400 000 kr i 2022 års prisnivå.
Yrkanden
Jessica Ulander (C) yrkar på följande tilläggs att-satser:
”att lämna de fasta arvodena för ordförande, vice ordförande och revisor i
Scenkonst Västernorrland AB, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland län och Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland oförändrade och att
hel och halvdagsarvode införs för sammanträden samt
att en översyn av de fasta arvodesnivåerna i ovanstående organisationer genomförs
i samråd med berörda parter under nästa mandatperiod”.
Birgith Johansson (S), Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar
bifall till beredningens förslag och Jessica Ulanders (C) tilläggsyrkande.
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till Jessica Ulanders (C) tilläggsyrkande samt
bifall till beredningens förslag förutom skrivningen under punkt 1.13 ”Endast
ordinarie ledamot i regionfullmäktige kan vara gruppledare”.
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Robert Thunfors (SJVP) yrkar avslag på Ingeborg Wikstens (L) avslagsyrkande
avseende punkt 1.13.
Propositionsordning
Ordförande ställer först beredningens förslag med Jessica Ulanders (C)
tilläggsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens
förslag med tilläggsyrkanden bifalles.
Ordförande ställer därefter Ingeborg Wikstens (L) yrkande avseende punkt 1:13 och
Robert Thunfors (SJVP) avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och
finner att yrkandet avslås.
Beslutsunderlag
Regionfullmäktiges arbetsordning 2023 – 2026, bilaga 110
Reglemente för Presidiekonferensen 2023 – 2026, bilaga 111
Reglemente för Regionens revisorer 2023 – 2026, bilaga 112
Arvodesregler samt regler för partistöd 2023 – 2026, bilaga 113
Protokoll Fullmäktigeberedningen för ny förtroendemannaorganisation 2023–2026
den 18 mars 2022, bilaga 114
Beredning
Fullmäktigeberedningen för ny förtroendemannaorganisation 2023–2026 24
september, 29 oktober och 17 december 2021, 14 januari 2022, 18 februari 2022
samt 18 mars 2022
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar
att fastställa reglemente för Regionfullmäktiges arbetsordning 2023 – 2026 och att
reglementet träder i kraft den 15 oktober 2022;
att fastställa reglemente för Reglemente för Presidiekonferensen 2023 – 2026 och
att reglementet träder i kraft den 15 oktober 2022;
att fastställa reglemente för Reglemente för Regionens revisorer 2023 – 2026 och
att reglementet träder i kraft från och med 1 januari 2023;
att fastställa reglemente för Arvodesregler samt regler för partistöd 2023 – 2026
och att reglementet träder i kraft från och med 1 januari 2023 med undantag för
kapitel 1.13 Gruppledare och kapitel 2.5 Parti tillkommer eller lämnar Region
Västernorrland som träder i kraft från 15 oktober 2022;
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att lämna de fasta arvodena för ordförande, vice ordförande och revisor i Scenkonst
Västernorrland AB, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland län och Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland oförändrade och att
hel och halvdagsarvode införs för sammanträden;
att en översyn av de fasta arvodesnivåerna i ovanstående organisationer genomförs
i samråd med berörda parter under nästa mandatperiod;
att den ekonomiska ramen för förtroendemannaorganisationen minskas med
2 500 000 kronor (i 2022 års prisnivå) och att det inarbetas i regionplanen 2023–
2025;
att uppdra till regionstyrelsen att revidera arkivreglemente och attestreglemente
samt reglemente för läkemedelskommittén och därtill övriga beredningar samt råd
senast i november 2022; samt
att den parlamentariska beredningen härmed avslutar sitt uppdrag

Isabell Mixter (V) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
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Utökad särskild lönesatsning

Diarienummer: 22RS4490
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Dick Rytterdahl/Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har betydande problem att bemanna hälso- och sjukvården.
Många verksamheter har under en längre tid haft svårigheter att upprätthålla ett
tillräckligt antal anställda medarbetare. Särskilt stora utmaningar ses inom
verksamheter med ett vårduppdrag som måste pågå dygnet runt.
En totalt sett kraftigt ökad arbetsbelastning under covid-19-pandemin har sannolikt
bidragit till ett än mer besvärligt bemanningsläge. Det kan tilläggas att problemen
inte är specifika för Region Västernorrland – fler regioner har genomfört särskilda
satsningar för att hantera bristsituationer på kort och lång sikt.
Bedömningen är mot denna bakgrund att ytterligare åtgärder måste till för att ge
verksamheterna bättre förutsättningar att behålla och rekrytera personal.
I februari fattades beslut om en riktad satsning på 30 mnkr för en långsiktigt hållbar
bemanning inom hälso- och sjukvården som bland annat möjliggjorde en riktad
satsning på löner och andra åtgärder.
Beslutet innebar vidare att regiondirektören tillsammans med hälso- och
sjukvårdsdirektören senast i juni 2022 ska återkomma med förslag till ytterligare
åtgärder för att förflytta regionens hälso- och sjukvård till en mer långsiktigt hållbar
bemanning, kompetensväxling och kompetensförsörjning.
Beslutet innebar också att hälso- och sjukvårdsnämnden gavs i uppdrag att fördela
medlen till berörda områden utifrån verksamhetens identifierade åtgärder.
När tidigare beslut nu visat sig vara i behov av en utökad satsning för att skapa
bättre förutsättningar för verksamheterna att behålla och rekrytera personal, föreslår
regionstyrelsens ordförande att tidigare satsning utökas med ytterligare 38 miljoner
kronor för år 2022 vilket innebär en kostnadsökning från 1 april 2022 motsvarande
50 miljoner kronor på helårsbasis.
Syftet med satsningen – både på kort och lång sikt – är att den ska bidra till en
bättre arbetsmiljö genom en hållbar och tillräcklig bemanning, vilket också ger en
bättre tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården. Det handlar också om
att behålla och attrahera kompetens för att klara regionens uppdrag inom hälso- och
sjukvård.
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Regionstyrelsens ordförande ger vidare regiondirektören i uppdrag att skyndsamt
bereda ett förslag på hur satsningen ska genomföras. Processen för genomförandet
ska i det här sammanhanget bidra till en fördjupad information, delaktighet och
förankring i hela organisationen. Förslaget ska därför tas fram i nära samverkan
med chefer och fackliga organisationer och omfatta såväl kortsiktiga som
långsiktiga åtgärder och ska bidra till en bättre arbetsmiljö genom en hållbar och
tillräcklig bemanning vilket också ger en bättre tillgänglighet och kvalitet inom
hälso- och sjukvården. Det handlar också om att behålla och attrahera kompetens
för att klara regionens uppdrag inom hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att fördela medlen utifrån de åtgärder
som processen identifierar som viktiga element för att på lång sikt skapa en hållbar
arbetsmiljö för såväl medarbetare som chefer.
För finansiering av ovanstående föreslås att skatteintäkterna, till följd av nya
bedömningar från SKR avseende skattekraftsutvecklingen för 2021 och 2022,
räknas upp med totalt 38 miljoner kronor.
Noteras skall, att den särskilda satsning på enhetschefer som också identifierats som
en viktig del för att förbättra möjligheterna för en långsiktigt hållbar bemanning och
som för närvarande bereds, hanteras i särskild ordning och ingår inte i ovan
redovisade kostnadsnivåökning motsvarande 50 miljoner kronor på helårsbasis.
De ekonomiska konsekvenserna efter 2022 av de extra satsningar som görs är inte
inräknade i nu gällande regionplan. Effekterna kommer också att vara större än
innevarande år till följd av påverkan av helårseffekt och lönerevisioner. Med
beaktande av såväl den relativt sett låga resultatnivån i regionplanen för 2022–24
som rådande osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen under kommande
planperiod, måste aktiviteter för att reducera kostnadsmassan totalt sett inom
regionen identifieras. Effekterna av genomförda satsningar uppgår till minst 80
mnkr på helårsbasis, och aktiviteter för att möte detta måste inarbetas i kommande
regionplan.
Yrkanden
Ingeborg Wiksten (L) yrkar på en tilläggs att-sats: ”Att utöver löner inkluderas en
satsning på att tillföra resurs och stöd i form av vårdnära servicepersonal”.
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till Ingeborg Wikstens (L) tilläggsyrkande samt bifall
till beredningens förslag till beslut under förutsättning att ärendet kompletteras med
följande tilläggs att-satser:
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”att uppdra till Regionstyrelsen att skyndsamt arbeta för att stärka vårdpersonalens
möjlighet att påverka sina arbetstider samt säkerställa hälsosamma arbetspass med
tid för raster och reflektion
att Region Västernorrland fastställer maximalt 25 medarbetare per chef som ett
konkret mål
att uppdra till Regionstyrelsen som en del av kompetensförsörjningen inom olika
bristyrken inom sjukvården, utöka möjligheterna till fortbildning och
vidareutbildning för regionens medarbetare genom strategiska satsningar på köp av
uppdragsutbildning av olika lärosäten
att uppdra till Regionstyrelsen att verkställa beslutet om att etablera en
utbildningsnod vid sjukhuset i Sollefteå och utveckla utbildningsnoderna vid
sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik
att uppdra till Regionstyrelsen att starta upp ett pilotprojekt i syfte att rekrytera
utländska sjuksköterskor”.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till Ingeborg Wikstens (L) och Jonny Lundins (C)
tilläggsyrkanden.
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag, Ingeborg Wiksten (L) m fl:s och Jonny
Lundin (C) m fl:s tilläggsyrkanden under proposition, vilket godkänns, och finner
att beredningens förslag med tilläggsyrkanden bifalles.
Beslutsunderlag
PM: Beslutsunderlag kring den fortsatta processen för lönesatsning, bilaga 115
Beredning
Finansutskottet den 12 april 2022, § 94. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar
att från 1 april 2022 möjliggöra ytterligare en riktad satsning på löner och andra
åtgärder för en långsiktigt hållbar bemanning inom hälso- och sjukvården;
att för finansiering av satsningen för 2022 tillföra Hälso- och sjukvårdsnämnden
sammanlagt 38 000 000 kronor:
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att den riktade satsningen på löner och andra åtgärder för en långsiktigt hållbar
bemanning inom hälso- och sjukvården sker i nära samverkan med chefer och
fackliga organisationer;
att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela medlen till berörda områden
utifrån verksamhetens identifierade åtgärder;
att hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt bereder frågan om satsning på
enhetschefer;
att inarbeta ovanstående anslagsutökning för Hälso- och sjukvården i regionplanen
för åren 2023–2025;
att finansiering av ovanstående satsningar sker genom uppräkning av budgeten för
skatteintäkter i 2022 års budget med 38 000 000 kronor;
att uppdra till Regionstyrelsen att skyndsamt arbeta för att stärka vårdpersonalens
möjlighet att påverka sina arbetstider samt säkerställa hälsosamma arbetspass med
tid för raster och reflektion;
att Region Västernorrland fastställer maximalt 25 medarbetare per chef som ett
konkret mål;
att uppdra till Regionstyrelsen som en del av kompetensförsörjningen inom olika
bristyrken inom sjukvården, utöka möjligheterna till fortbildning och
vidareutbildning för regionens medarbetare genom strategiska satsningar på köp av
uppdragsutbildning av olika lärosäten;
att uppdra till Regionstyrelsen att verkställa beslutet om att etablera en
utbildningsnod vid sjukhuset i Sollefteå och utveckla utbildningsnoderna vid
sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik;
att uppdra till Regionstyrelsen att starta upp ett pilotprojekt i syfte att rekrytera
utländska sjuksköterskor; samt
att utöver löner inkluderas en satsning på att tillföra resurs och stöd i form av
vårdnära servicepersonal.

Per Wahlberg (M), Jeanette Karlsson (M), Mats Hellhoff (SD), Isabell Mixter (V),
Robert Thunfors (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD)
deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
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Protokollsanteckning
Jonny Lundin (C) och Jessica Ulander (C) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Röstförklaring. Centerpartiet har som ett konstruktivt parti i opposition under hela
denna mandatperiod inte bara sökt fel utan även försökt finna lösningar på Region
Västernorrlands stora utmaningar, inte minst när det gäller sjukvårdens
kompetensförsörjning. Höjda löner är en förutsättning. Centerpartiet ställer sig
därför bakom den ytterligare lönesatsning om 50 miljoner kronor som nu föreslås
Regionfullmäktige. Detta då vi har fått garantier för att lönesatsningen denna gång
kommer att hanteras med en betydligt större klokskap och inte minst i nära
samverkan med de fackliga organisationerna. Denna lönesatsning som har en
realistisk finansiering förväntas också omfatta fler av sjukvårdens viktiga
yrkesgrupper och arbetsplatser i hela Västernorrland, vilket är en väsentlig
utgångspunkt för oss. Centerpartiet har även fått gehör för fem konkreta förslag,
som vi även lyft tidigare, med avsikt att stärka vårdpersonalens möjlighet att kunna
påverka sin arbetssituation, att ge bättre förutsättningar för ett fungerande nära
ledarskap, att ge fler möjligheter till grundutbildning, fortbildning och
vidareutbildning samt att göra riktade rekryteringsinsatser inom bristyrken i
sjukvården.”

Delges
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hot och våld mot förtroendevalda

Diarienummer: 22RS2326
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mats Jonsson
Ärendebeskrivning
En revidering av riktlinjen ”Hot och våld mot förtroendevalda” har utarbetats av
säkerhetschefen och utvalda politiker från presidiekonferensen.
Riktlinjen beskriver förebyggande åtgärder samt åtgärder under och efter en hoteller våldssituation.
Beslutsunderlag
Riktlinjen ”Hot och våld mot förtroendevalda”; bilaga 116
Beredning
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 4 mars 2022, § 9
Presidiekonferensen den 7 april 2022, § 20
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottets förslag
föreslå att regionfullmäktige beslutar
att fastställa riktlinjen ”Hot och våld mot förtroendevalda”.
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Försäljning av Trehörningssjö 1:369 och Fränsta 13:17

Diarienummer: 21RS10377
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Lena Kåhre
Ärendebeskrivning:
Regionfullmäktige beslutade 2018 om en fastighetsstrategi för Regionen.
Syftet var bl a att vägleda för beslut om investeringar och försäljningar.
Regionfastigheter har för avsikt att fortsätta försäljning av de två fastigheterna
Trehörningssjö och Fränsta, enligt beslutad fastighetsplan.
Fastigheten Örnsköldsvik Trehörningsjö 1:369 med en lokalyta på 472 m² står helt
utan hyresgäster. Den fastigheten har varit ute till försäljning men det fanns då
ingen köpare. Fastigheten har ett restvärde på 3 612 042 kr och en ungefärlig
avskrivning på 27 000 kr/ månad.
Fastigheten Ånge Fränsta 13:17, med en lokalyta 7307 m², har ett restvärde på 1857
000 kr och en avskrivning på 6000 kr / månad. I fastigheten har vi bla Ånge
kommun som hyresgäst och deras kontrakt förlängdes i våras i tre år.
Regionen har ingen verksamhet i någon fastighet och i Trehörningssjö finns ingen
hyresgäst.
Regionfastigheter har fått fastigheten Fränsta värderat till 29 000 000 kr.
Fastigheten i Trehörningssjö var svårvärderad och fick inget pris.
Regionfastigheter har haft båda fastigheterna ute för försäljning och fått ett bud på
totalt 55 300 000 kr.
Budgivare är Samfastigheter i Norden AB, org nr 559165–1145, som är ett
fastighetsbolag som har fastighetsutveckling inom omsorgs- och
offentligafastighetsbranschen De köper Ånge Fränsta för 53 100 000 kr.
Företaget Johansson & Larsson fastigheter AB, org nr 559341–1647, som tänker
öppna sällskapsboende och äldreboende i Trehörningssjö lade högsta budet på
200 000 kr.
Beredning
Finansutskottet den 3 mars, muntlig information
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra till regiondirektören att genomföra försäljningen av fastigheterna Fränsta
13:17 och Trehörningssjö 1:369.
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Månadsuppföljning februari – Regionledningsförvaltningen

Diarienummer: 22RS336
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Annika Bohman
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen presenterar månadsuppföljningen för februari 2022.
Inom Regionen, Regionledningsförvaltningen men även genom regional samverkan
prioriteras nu planeringen kring höjd krisberedskap på grund av säkerhetsläget i
världen. Arbetet med att ta över ansvaret för R7e-arkiv från Uppsala län med
placeringen under verksamhet RLF kansli fortgår enligt plan. Internt inom
förvaltningen fortgår planeringen kring processen av statsbidrags hanteringen under
2022 där beslut i frågan ska tas i styrelsen senare.
Arbetet med översynen av Regionledningsförvaltningen fortgår. Förberedelsen att
flytta över enheten Vårdsystem från område Hälso- och sjukvårdsadministration till
verksamhet IT är nu klar och genomförs 1 mars. Planering för att skapa ett nytt
område inom förvaltningen pågår liksom en förändring av strukturen inom område
IT.
Regionledningsförvaltningens utfall per den sista februari visar på ett överskott om
18 mnkr vilket jämförelsemässigt är 2 mnkr bättre än föregående år. Av årets 18
mnkr står Vårdvalet för 6 mnkr. Analysmässigt beror förvaltningens totala överskott
till största delen på att kostnader inte upparbetats i samma utsträckning som
budgeterat samt till viss del periodisering av intäkter och kostnader.
Analysen kring årsarbetare (arbetad tid) och tillsvidareanställda visar en ökning de
senaste tre åren och ökningen finns tydligt kopplad till bland annat pandemiarbetet,
konsultväxling till anställda inom IT samt förstärkning inom säkerhetsarbetet.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning Regionledningsförvaltningen per februari månad (Powerpoint),
bilaga 117
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer: 22RS172
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2022-01-01 – 2022-02-28 delegerat till upphandlingschef,
bilaga 118
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2022-01-01 – 2022-02-28 delegerat till ekonomidirektör,
bilaga 119
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Delgivningar

Protokoll
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 30–31 mars 2022, bilaga 120
Nämnden för hållbar utveckling: 31 mars 2022, bilaga 121
Ostkustbanan 2015 AB: 11 februari 2022, bilaga 122
Kollektivtrafikmyndigheten: 4 mars 2022, bilaga 123
Norra sjukvårdsregionförbundet: 18 februari 2022, bilaga 123a
Norra sjukvårdsregionförbundet: 17 mars 2022, bilaga 123b
Läkemedelskommittén: 11 februari 2022
Vårdvalsutskottet: 29 mars 2022
Regionala utvecklingsutskottet: 31 mars 2022
Regionens revisorer: 31 mars 2022
Finansutskottet: 5 april 2022
Skrivelser
Månadsrapport februari 2022 – Hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga 124
Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till
förordning om det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), bilaga 125
Europaforum Norra Sveriges synpunkter på remiss av EU-kommissionens paket för
effektiv och grön mobilitet, DNR I2021/03357. Synpunkterna gäller förslag till
förordning om transeuropeiska transportnätverk (TEN-T), bilaga 126
Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Renewable energy directive krav på
additionalitet i förnybar vätgas, bilaga 127
Skrivelse gällande ersättning för vindkraft från Västernorrland och JämtlandHärjedalen, bilaga 128
Revisionsrapporter
Grundläggande granskning 2021 av Fullmäktige-beredningen för ny
förtroendemannaorganisation 2023–2026, bilaga 129
Grundläggande granskning 2021 av Beredningen för medborgardialog, bilaga 130
Grundläggande granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2021, bilaga 131
Grundläggande granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2021, bilaga 132
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Kompletteringsbudget för 2022 års investeringsplan

Diarienummer: 22RS4412
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Lena Kåhre
Ärendebeskrivning
I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2022 års
investeringsplan.
Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för 2022–2024
samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per
2021-12-31. Efter bokslutet för 2021 bedöms således vissa justeringar av
investeringsplanen i 2022 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara
planerad investeringsverksamhet under 2022.
Överskottet i investeringsbudgeten uppgick till 192,7 mnkr (se bilaga). Av det
överskjutande beloppet ingår 177,4 mnkr i kompletteringsbudget 2022.
Då det överskjutande investeringsbeloppet under fler års tid varit betydande,
föreligger ett behov av en samlad genomlysning och eventuell omprioritering av
investeringsportföljen.
Beslutsunderlag
Kompletteringsbudget för 2022 års investeringsplan, bilaga 133
Beredning
Finansutskottet den 12 april 2022 § 89. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar
att godkänna kompletteringsbudget för 2022 års investeringsplan.
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra till regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen med förslag på
hur investeringsportföljen ska genomlysas och omprioriteras.

Delges
Regiondirektören, Ekonomidirektören, Fastighetschefen
Regional utvecklingsdirektör
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Förslag till genomförande av förstärkt uppsikt av hälso- och
sjukvårdsnämnden

Diarienummer: 22RS4433
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare:
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen fattade den 23 februari 2022, § 48, beslut om att hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande, tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören,
ska återkomma till regionstyrelsen kvartalsvis med återrapportering om åtgärder
och genomförande för att säkra en långsiktigt hållbar bemanning
Vid regionstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, § 75, fattades ett
kompletterande beslut om en förstärkt uppsiktsplikt gentemot hälso- och
sjukvårdsnämnden. Beslutet fattades med hänvisning till uppdaterad informationen
från nämnden om rådande bemanningsläge inom hälso- och sjukvården. Beslutet
innebär ett antal tillkommande krav:
Ett uppdrag gavs till regiondirektören att föreslå en rutin för hur regionstyrelsen kan
utveckla sin uppföljning utifrån uppsiktsplikten gällande hälso- och
sjukvårdsnämnden. Rutinen ska ge förutsättningar att närmare och mer frekvent
följa utvecklingen exempelvis när det gäller bemanningsläget, hyrberoende och
disponibla vårdplatser. Vidare uppdrog regionstyrelsen åt regiondirektören att
återkomma till regionstyrelsen vid varje sammanträde med återrapportering om
åtgärder och genomförande för att säkra en långsiktigt hållbar bemanning.
Närmare om förslag till ny rutin
Förslaget till ny rutin innebär att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – med
stöd av hälso- och sjukvårdsdirektören och andra av dem utsedda tjänstepersoner –
närvarar vid styrelsens möten för att ge styrelsens ledamöter möjlighet att ställa
fördjupande frågor.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande lämnar inför varje möte ett underlag till
regionstyrelsen.
Regiondirektören ska med hjälp av HR-direktören och hälso- och
sjukvårdsdirektören redovisa pågående arbete med kompetensförsörjning,
kompetensväxling samt andra aktiviteter och åtgärder som ska stärka
bemanningsförutsättningarna långsiktigt.
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Underlaget redovisas inom ramen för en powerpointpresentation och skickas precis
som övriga underlag direkt till regionstyrelsen för att ge förutsättningar för ett så
aktuellt och uppdaterat material som möjligt, och passerar inte finansutskottet eller
personalpolitiska- och allmänna utskottet.
För återrapport från Hälso- och sjukvårdsnämnden ska underlaget omfatta;
- En kortfattad sammanfattning av bemanningsläget per område.
Sammanfattningen ska fokusera på yrkesgrupper, där det finns kända
utmaningar, eller nyckelfunktioner som hälso- och sjukvårdsnämnden
bedömer är av särskild vikt för verksamheten.
- En kortfattad sammanställning av åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder
som planeras och de effekter som man kan se eller räknar med att uppnå. Det
gäller såväl det ekonomiska läget som bemanningsläget.
I samband med delårsrapporterna redovisa en utförligare analys för att säkerställa
att de åtgärder som redovisas månadsvis ger effekt samt andra aktiviteter och
åtgärder som ska stärka förutsättningarna långsiktigt.
Beredning
Finansutskottet den 12 april 2022 § 90
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna föreslagen rutin för återrapportering från hälso- och
sjukvårdsnämnden samt regiondirektören till regionstyrelsen.
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Bekräftelse av borgen Transitio AB avseende lån L 5402 beviljat av
Nordiska Investeringsbanken

Diarienummer: 22RS4467
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Dick Rytterdahl
Ärendebeskrivning
Den 14 februari 2012 tecknade Landstinget Västernorrland i egenskap av
borgensman ett Låneavtal avseende lån som beviljats av Nordiska
Investeringsbanken. Det utestående lånet avser lån L 5402 med Transitio AB som
låntagare och med förfallodatum 19 december 2022.
Svensk lag är tillämplig på Låneavtalet och på borgensförbindelsen. Enligt svensk
lag måste borgensmannen vart tionde (10) år bekräfta borgensförbindelsens fortsatta
giltighet för att åtagandet inte ska preskriberas. Nordiska Investeringsbanken har
därför bett Region Västernorrland att bekräfta borgensförbindelsens fortsatta
giltighet.
Enligt gällande finanspolicy och delegationsordning är det Regionstyrelsen som
ansvarar för upplåning, placering av Regionens likvida medel, vidareutlåning inom
koncernen, borgen samt leasing. Nu gällande delegation för Regiondirektören
avseende finansiella avtal omfattar inte borgen, varför beslut krävs av
Regionstyrelsen.
Att observera är att det lån som borgensförbindelsen avser kommer att refinansieras
under 2022 och nu gällande borgen kommer att ersättas med ny borgen från Region
Västernorrland och övriga norrlandsregioner i enlighet med den nya finansieringen.
Beredning
Finansutskottet den 12 april 2022 § 91
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att uppdra till regiondirektören att till Nordiska Investeringsbanken bekräfta Region
Västernorrlands borgen avseende lån L 5402 beviljat av Nordiska
Investeringsbanken med Transitio AB som låntagare och med förfallodatum 19
december 2022.
Delges
Regiondirektör, Ekonomidirektör, Redovisningschef
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Gåva av ambulans till Ukraina

Diarienummer: 22RS4469
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Peter Neuman
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland, RVN, har via Socialstyrelsen fått en förfrågan om vilka
möjligheter det finns att lämna stöd till Ukraina.
Ambulanssjukvården har en ambulans som står i Sundsvall i väntan på att säljas på
begagnatmarknaden via Kvarndammen, KVD, vilka är de som normalt säljer våra
begagnade fordon. Denna ambulans skulle kunna skänkas till Ukraina.
Beslut om gåvor och internationellt bistånd ska enligt regelverket fattas av
Regionstyrelsen.
Bilmärke: Grunden är Volvo V70, i registreringsbevis ”Nilsson V70 Ambulance”
Årsmodell: Inregistrerad november 2012
Miltal: 29 140 mil
Även om miltalet är relativt högt (ambulanserna rullar många mil per år) så är de
fullt funktionsdugliga och har normalt sett ett antal år kvar att kunna tjänstgöra.
Begagnade och för Ambulanssjukvården färdignyttjade fordon säljs via KVD då de
betingar ett marknadsvärde. Detta fordon har ett uppskattat värde på ca 50 000 kr
(utifrån tidigare försäljningar på KVD)
Ambulanserna byts ut enligt en plan baserat på miltal. Vid en viss tidpunkt blir
reparations- och underhållskostnader så pass omfattande att det är bättre att byta ut
fordonen. Denna ambulans står idag utanför ordinarie fordonspark och all
kommunikationsutrustning och övrig utrustning är överflyttad till andra fordon.
I dagsläget är ambulansen försedd med Region Västernorrland-dekal och ett
specifikt nummer för ambulansen (se bilder). Dessa kommer att avlägsnas så att
fordonet är helt avidentifierat, vilket även skulle varit fallet vid en försäljning.
Syrgasflaskor avlägsnas eftersom regionen har hyresavtal på dessa.
Beträffande leverans av fordonet har hjälporganisationen Filippusstiftelsen i
Örnsköldsvik lovat att bistå med transport och leverans. Fredrik Hallstensson, känd
från den tidigare Göran Melins stiftelse och Frank Olofsson, flygplatschef på
Sundsvall-Timrå airport har redan via denna stiftelse levererat två ambulanser till
Ukraina. Dessa ambulanser köptes enligt artikeln i ST in från Boden och Skåne
efter gjorda insamlingar av medel.
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Enligt gällande policy (Regionfullmäktige 2014-11-26 § 168/dnr /144399 / Version
1) och regelverk (SFS 2009:47) får region Västernorrland lämna internationellt
bistånd i form av utrustning som landstinget inte längre behöver för sin verksamhet.
Beslut om internationellt bistånd fattas av landstingsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Bilder av aktuell ambulans, bilaga 134
Artikel från ST gällande tidigare leverans av två ambulanser till Ukraina,
bilaga 135
Beredning
Finansutskottet den 12 april 2022 § 92
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna att aktuell ambulans skänks som internationellt bistånd för att
levereras till Ukraina och överlämnade till vederbörliga myndigheter på plats.
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Finansiering av utökade kostnader för tågtrafiken 2022

Diarienummer: 22RS4479
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Dick Rytterdahl
Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikens tågtrafik som bedrivs inom ramen för Norrtåg AB har under årets
första kvartal varit föremål för förhandlingar utifrån ökade kostnader och därmed
följande behov av finansiering samt avtal kring formerna för den driften som
operatören Vy i nuläget tillhandahåller. Orsaken till kostnadsökningen/finansieringsbehovet är i första hand konsekvenser av att Covid-19 pandemin
inneburit ett minskat resande och därmed lägre intäkter för operatören.
Under vintern och våren har ett antal extra styrelsemöten och ägarråd hållits.
Arbetet med förhandling, framtagande av nytt avtal samt reviderad budget för
Norrtåg AB har varit påfrestande för organisationen. I ett första steg har prioriterats
att arbeta fram en reviderad budget för 2022 så att Norrtågs fyra ägare kan komma
vidare i sina berednings- och beslutsprocesser. I dagsläget finns därför inte en
slutlig långsiktig plan framtagen, arbetet med detta pågår och densamma kommer
att presenteras för styrelse och ägarråd så snart handlingarna är klara. Det nya
avtalet beräknas kunna vara klart i sin helhet under maj månad 2022.
För 2022 föreligger ett akut behov om att ägarna dvs region Västernorrland,
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tillskjuter totalt cirka 74,4 miljoner kronor
gemensamt med fördelning enligt nuvarande modell. För Västernorrland innebär
detta en tilläggskostnad för 2022 på 24 miljoner kronor.
Eventuella långsiktiga konsekvenser av förändringarna i tågverksamhetens
finansieringsmodell bör, så snart de är kända, inarbetas i regionplanen för år 2023–
2025.
För ett utökat finansieringsbehov för 2022 för tågverksamheten inom ramen för
kollektivtrafikens ansvarsområde föreslås att finansiering sker med 14 miljoner
kronor genom uppräkning av riktade statsbidrag och att 2022 års budgeterade
resultat reduceras med 10 000 000 kronor, vilket innebär att budgeterat resultat för
2022 uppgår till 10 000 000 kronor.
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Beredning
Finansutskottet den 12 april 2022 § 93
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att tillföra nämnden för hållbar utveckling 24 000 000 kronor för finansiering av
2022 års tilläggskostnad för tågtrafiken;
att inarbeta eventuella konsekvenser av förändringarna i tågverksamheternas
finansiering i regionplanen för år 2023–2025 så snart dessa är kända; samt
att finansiering av ovanstående satsningar sker genom uppräkning av riktade
statsbidrag i 2022 års budget med 14 000 000 kronor och att 2022 års budgeterade
resultat reduceras med 10 000 000 kronor, vilket innebär att budgeterat resultat för
2022 uppgår till 10 000 000 kronor.

Delges
Therese Westman Ericsson
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Vid protokollet

Ann Christin Hamrén

Justeras

Glenn Nordlund
§§ 76-112, 114-123

Sara Nylund
§ 113

Jonny Lundin
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