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Dick Rytterdahl ekonomidirektör 
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Inför sammanträdet lämnas följande information: 
 
Regional infrastrukturplan 2022–2033 (bilaga A) 
Nina Loberg 
 
Principbeslut för hantering av personuppgifter i tredje land, riktlinje 
"Leverantörsrelationer - molntjänster och personuppgiftshantering i vården"  
(bilaga B) 
Mårten Frosth 
 
Ekonomi – information, inkl. delårsrapport januari – augusti 2021 (bilaga C) 
Dick Rytterdahl 
 
Regiondirektörens rapport (bilaga D) 
Åsa Bellander 
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§ 273 Val av justerare 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 274 Fastställande av föredragningslista 
 
Ett extra ärende anmäls: Fyllnadsval ersättare i Finansutskottet. 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till 
föredragningslista. 
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§ 275 Delårsrapport januari-augusti 2021 – Kostnämnden Sollefteå 
 
Diarienummer: 21RS6896 
Ärendeansvarig: Anna Malmros 
Handläggare: Anna Malmros 
 
Ärendebeskrivning 
Kostnämnden har i enlighet med anvisningar inkommit med delårsrapport för 
perioden januari - augusti 2021. 
 
Resultatet till och med augusti visar på ett underskott på – 1,1 mkr. Verksamheten 
har under perioden haft ett intäktsbortfall på – 1 182 tkr som beror på minskad 
försäljning av portioner under pandemin. Under pandemin har försäljningen av 
livsmedel till regionen ökat med 216 tkr. Prognosen för helår förväntas bli ca – 
1 500 tkr då verksamhetens ekonomiska resultat påverkas negativt av pandemin 
som skapat stora intäktsbortfall, prognosen baseras på att pandemin lättar under 
hösten.  
 
Verksamheten vidtar åtgärder i produktion och under delårsperioden har 
verksamheten gjort anpassningar i matsedel, livsmedelsval, produktion för att 
bromsa livsmedelskostnader och i nästa steg kommer en ny gemensam matsedel för 
Kostnämnden Sollefteå och Sundsvalls sjukhus införas med startar hösten 2021. 
Matsedeln bygger på en gemensam receptkatalog som styr livsmedelsval, 
portionsstorlek, pris- och näring. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelse 
inte uppnås.  
 
Verksamheten har inte en budget i balans, har inte lyckats minska matsvinnet samt 
når inte målnivån för andelen inköpta ekologiska- och fairtrade livsmedel. 
Sjukskrivningstalet har gått ner och målet inom medarbetarperspektivet nås.  
Under perioden har verksamheten genomfört en kostombudsträff och är på väg att 
nå invånarmålet.  

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2021 Kostnämnden Sollefteå, bilaga 1 
Uppföljning av internkontroll 2021 Kostnämnden Sollefteå, bilaga 2 
Protokollsutdrag Kostnämnden Sollefteå den 30 september 2021, § 23, bilaga 3 
 
Beredning 
Kostnämnden Sollefteå den 30 september 2021, § 23 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 160 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att överlämna ”Delårsrapport januari-augusti 2021 Kostnämnden Sollefteå” till 
regionfullmäktige. 
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§ 276 Delårsrapport januari–augusti 2021 Patientnämnden-Etiska 
nämnden  

 
Diarienummer: 21RS10820 
Ärendeansvarig: Marléne Jonsson 
Handläggare: Marléne Jonsson 
 
Ärendebeskrivning 
Patientnämnden-Etiska nämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar 
upprättat delårsrapport för perioden januari t o m augusti 2021. Nämnden har 
under delåret uppnått målen i samtliga perspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2021 för Patientnämnden-Etiska nämnden, bilaga 4 

 
Beredning 
Patientnämnden-Etiska nämnden den 16 september 2021, § 37 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 161 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att överlämna ”Delårsrapport januari–augusti 2021 Patientnämnden-Etiska 
nämnden” till regionfullmäktige. 
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§ 277 Delårsrapport januari-augusti 2021, Regionens revisorer 
 
Diarienummer: 21RS10819 
Ärendeansvarig: Birgitta Arnberg 
Handläggare:  

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med 
delårsrapport för januari–augusti 2021. 

 
Resultatet för perioden bedöms i stort som förenligt med målen för 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2021 Regionens revisorer, bilaga 5 
 
Beredning 
Regionens revisorer den 15 september 2021, § 24 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 162 
  
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att överlämna ” Delårsrapport januari-augusti 2021 Regionens revisorer” till 
regionfullmäktige. 
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§ 278 Delårsrapport januari–augusti 2021 för 

Regionledningsförvaltningen inklusive Smittskyddsenheten 
 
Diarienummer: 21RS6894 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Annika Boman 

 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapporten 2021 avser Regionledningsförvaltning inklusive 
Smittskyddsenheten och Vårdval. 
 
Delårsrapporten utgår från Regionplan 2021–2023, Regionstyrelsens balanserade 
styrkort 2021 samt från Regionförvaltningens balanserade styrkort 2021. 
 
Samlad bedömning utifrån de fyra perspektiven - måluppfyllelse 
 

PERSPEKTIV 

Invånare Medarbetare Process Ekonomi 

MÅLUPPFYLLELSE 

    

 
 
Invånarperspektivet 
Den samlade bedömningen av invånarperspektivet är att måluppfyllelse är på väg 
att nås. Perspektivet inrymmer två mål, varav ett följs upp enbart på helårsbasis. 
Målet högt förtroende hos invånare, bedöms delvis uppnås, då en mängd aktiviteter 
genomförts som på sikt kommer att bidra till att målet främjas. Till dessa hör bland 
annat kommunikationsaktiviteter relaterade till pandemin. 

 
Medarbetarperspektivet 
Medarbetarperspektivet inrymmer tre mål, två av dessa följs upp till 
delårsredovisningen. Det första målet – Region Västernorrland erbjuder 
hälsofrämjande arbetsplatser, bedöms uppnås. Till målet är måttet om högst fem 
procent sjukfrånvaro kopplat, vilket uppfylls. Det andra målet – högt förtroende hos 
medarbetarna – bedöms vara på väg att uppnås. Målet ska bedömas utifrån 
genomförda aktiviteter. Ett brett spektrum av aktiviteter och arbeten har genomförts 
inom målområdet, men verksamheterna rapporterar även att pandemin haft negativa 
effekter och lett till att ett antal aktiviteter inte kunnat genomföras och i många fall, 
skjutits på framtiden. Den samlade bedömningen blir att måluppfyllelse är på väg 
att nås inom detta perspektiv. 
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Processperspektivet 
Processperspektivet inrymmer fem mål. Samtliga bedöms vara på väg att uppnås.  
Det första målet, Region Västernorrland har ändamålsenliga lednings- och 
styrningsstrukturer, bedöms delvis genom uppföljning av Delindex ur HME, vilket 
följs upp på helår. Till målet finns också två övergripande aktiviteter kopplade som 
pågår enligt plan. Sammantaget bedöms målet vara på väg att nås under 
rapportperioden delår.  
Det andra målet, stödja utvecklingen gentemot en ny Hälso- och 
sjukvårdsorganisation, bedöms utifrån en kvalitativ bedömning av i hur hög 
utsträckning den beslutade omorganisationen genomförts och huruvida nya 
arbetssätt implementerats inom förvaltningen. Rapporteringen från verksamheterna 
pekar på att målet är på väg att uppnås. 
Två mål inom perspektivet, Region Västernorrland bedriver ett effektivt miljö- och 
hållbarhetsarbete och Digitala tjänster erbjuds och moderna IT-stöd möjliggör 
effektiva processer, baseras på hur väl verksamheterna genomfört planerade 
aktiviteter utifrån gällande handlingsplaner för respektive hållbarhet och 
digitalisering. För delåret görs bedömningen att målnivån – minst 85 procent av 
aktiviteterna har genomförts, är på väg att uppnås.  
Det sista målet inom processperspektivet, verksamhetsstöd som ger förutsättningar 
för fortsatt utveckling och kvalitet i kärnverksamheterna samt en säker hälso- och 
sjukvård, bedöms på helåret genom mätning av HSE (Hållbart 
säkerhetsengagemang). Till delåret görs bedömningen utifrån de aktiviteter som 
genomförts för att främja målet. Sammantaget bedöms målet vara på väg att nås.  
 
Ekonomiperspektivet 
I ekonomiperspektivet bedöms måluppfyllelse nås, med en ekonomi i balans i 
förvaltningen. Regionledningsförvaltningens årsprognos uppgår till + 98 mnkr av 
dessa är runt 70 mnkr extra tillförda medel i form av statliga bidrag eller andra 
satsningar. Målet bedöms nås då även ordinarie verksamheter prognostiserar 
överskott med 28 mnkr. 

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2021, Regionledningsförvaltningen inklusive 
Smittskyddsenheten med bilaga 9, bilaga 6 
Uppföljning av internkontroll, bilaga 7 
 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 163 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att fastställa delårsrapport januari – augusti 2021 för Regionledningsförvaltningen 
inklusive Smittskyddsenheten. 
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§ 279 Delårsrapport januari-augusti 2021 Regionstyrelsen  
 
Diarienummer: 21RS6895 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Hanna Wahlund 

 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport för Regionstyrelsen har upprättats.  
 
Regionstyrelsens delårsrapportering för perioden januari – augusti 2021 omfattar 
uppföljning av den verksamhet som styrelsen ansvarar över, huvudsakligen i 
egenskap av nämnd. Detta innefattar regionstyrelsens balanserade styrkort samt 
internkontrollplan för 2021, liksom ekonomisk redovisning inklusive 
förtroendemannaorganisationen.  
 
I ett led att utveckla och förenkla rapporteringen, har förvaltningens verksamheter 
under detta delår rapporterat i systemet Hypergene. 
 
Uppföljning utifrån Regionstyrelsens uppsiktsplikt återrapporteras i Region 
Västernorrlands gemensamma delårsrapport inklusive delårsbokslut. 
 
Den samlade bedömningen av måluppfyllelse vid delårsrapportering, utifrån de fyra 
perspektiven i det balanserade styrkortet för 2021 är:  
 
Vid delårsrapportering bedöms måluppfyllelse på väg att nås i invånarperspektivet. 
Uppföljningen avser till delåret två av tre mål, målet om hög tillgänglighet i tjänster 
och utbud samt målet att bidra till konkurrenskraftiga och växande företag. 
Målområdet uppvisar diversitet i måttens utfall, men bedöms som helhet vara på 
väg att nås.  
 
Inom medarbetarperspektivet följs ett av totalt två mål upp vid delårsrapportering, 
Region Västernorrland erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser. Till målet är måttet 
om högst fem procent sjukfrånvaro kopplat, vilket uppfylls. Perspektivet som helhet 
bedöms därför vara på väg att nås. Måluppfyllelsen för det andra målet inom 
perspektivet följs upp i årsredovisningen och bygger på resultaten ur 
medarbetarenkäten 2021. Samlad bedömning är för medarbetarperspektivet att 
måluppfyllelse delvis kan nås vid helårsuppföljning.  
 
För processperspektivet görs målbedömning i tre av totalt fem mål vid delårs-
uppföljning, enligt Regionstyrelsens balanserade styrkort 2021. Den samlade 
bedömningen är att måluppfyllelse är på väg att nås i processperspektivet och att 
måluppfyllelse kan nås på helår.  
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Ekonomiperspektivet inrymmer två fastställda mål, varav ett, ekonomi i balans, 
följs upp till delåret. Målet bedöms nås och bedömningen är därför att 
måluppfyllelse i ekonomiperspektivet är på väg att nås.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari - augusti 2021 Regionstyrelsen, bilaga 8 
 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 164 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att fastställa ”Delårsrapport januari - augusti 2021 Regionstyrelsen”.  
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§ 280 Delårsrapport januari-augusti 2021 Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Diarienummer: 21RS10969 
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson 
Handläggare: Anna Hoff 

 
Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar 
inkommit med delårsrapporter för januari–augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari – augusti 2021, Hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga 9 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 155,  
bilaga 10 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 155 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 165 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att lägga ”Delårsrapport januari – augusti 2021, Hälso- och sjukvårdsnämnden” till 
handlingarna. 
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§ 281 Delårsrapport januari-augusti 2021 Nämnden för hållbar 

utveckling  
 
Diarienummer: 21RS10978 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Caroline Frank 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för hållbar utveckling har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar 
inkommit med delårsrapporter för januari–augusti 2021. 

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari – augusti 2021 Nämnden för hållbar utveckling, bilaga 11 
Delårsrapport januari – augusti 2021 Regional utveckling, bilaga 12 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling 5 oktober 2021, §§ 99–100,  
bilaga 13 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling 5 oktober 2021, §§ 99–100 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 166 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 

 
att lägga ”Delårsrapport januari – augusti 2021 Nämnden för hållbar utveckling” 
samt ”Delårsrapport januari – augusti 2021 Regional utveckling” till handlingarna. 
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§ 282 Delårsrapport januari-augusti 2021 Region Västernorrland  
 
Diarienummer: 21RS6897 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander, Dick Rytterdahl 
Handläggare: Cecilia Vigren, Lars Halén, Hanna Wahlund 
 
Ärendebeskrivning 
För 2021 upprättar Region Västernorrland en delårsrapport samt en årsredovisning. 
Den totala bilden av utfall och måluppfyllelse ges i årsredovisningen.  
 
Regionfullmäktige har i regionplanen för 2021–2023 fastställt regiongemensamma 
(treåriga) önskade resultat, som följs upp på regiongemensam nivå under 2021. 
Regionstyrelsens samlade bedömning nedan bygger på graden av måluppfyllelse för 
dessa mål. 
 
Avseende verksamhetsmålen bedöms måluppfyllelse vid delårsuppföljningen vara 
på väg att nås inom invånar-, medarbetare och processperspektiven. 2021 har 
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. Årets första åtta månader har inneburit stora utmaningar men även varit 
en katalysator för utveckling av nya arbetssätt och ökad samverkan, i linje med 
personcentrerad god och nära vård.  
 
Stort fokus har senaste året riktats gentemot att öka tillgängligheten till regionens 
tjänster och utbud. Inom hälso- och sjukvården samt tandvården är tillgängligheten 
sedan tidigare prioriterade områden, med betydande utmaningar inte minst sett till 
väntetider och vårdköer. Därtill har pandemin haft negativ inverkan på vissa 
områden. Arbete pågår med att hantera den uppskjutna vården och öka 
tillgängligheten utifrån medicinska prioriteringar och strategier. Inom och mellan 
flera verksamheter har arbetet med kapacitets- och produktionsplanering fortgått. 
Positiv utveckling har skett genom en ökad digitalisering, vilket kan ge effekter för 
tillgängligheten framåt sett. Pandemin har påskyndat utvecklingen av digitala 
arbetssätt, både för patient och medarbetare.  
 
Inom regional utveckling har förmågan till omställning i förvaltningens arbete med 
stöd till företagen i Västernorrland kopplat till pandemin, folkhögskolornas 
omställning och kulturen prioriterats. Region Västernorrland bidrar i hög grad till 
regional utveckling genom sitt samlade uppdrag. Under delåret har ett fokus varit 
arbetet med ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande, för att följa upp 
resultat och effekter från det regionala tillväxtarbetet. 
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Målnivån gällande sjukfrånvaro nås inte vid delårsuppföljning, samtidigt vägs in att 
pandemin har haft stor inverkan och sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med 
föregående år. I målet som avser stabil och varaktig bemanning, har utveckling skett 
i önskad riktning under året, dock finns även här ett sannolikt samband med 
pandemin, varför utvecklingen är att betrakta med försiktighet. Strategiskt och 
långsiktigt arbete för en god och hållbar arbetsmiljö behöver fortsätta, likväl som att 
kompetensförsörjningen fortsätter att vara en av regionens största utmaningar att 
hantera, främst sett till hälso- och sjukvården samt tandvården. 
 
Regionstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i ekonomiperspektivet är 
att målen till övervägande del är på väg att nås. Regionens mål för god ekonomisk 
hushållning utgörs av de strategiska mål för respektive perspektiv som är fastställda 
i regionplanen.  
 
Regionstyrelsen gör bedömningen att alla perspektiven i den balanserade styrningen 
är viktiga hörnstenar för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning. För att nå 
måluppfyllelse i ekonomiperspektivet är det av stor vikt att måluppfyllelsen 
bibehålls eller utvecklas för perspektiven invånare, processer och medarbetare. Med 
ökad tillgänglighet, bättre patientsäkerhet, större följsamhet till de basala 
hygienrutinerna och lägre sjukfrånvaro förbättras möjligheten att på längre sikt 
uppnå en god ekonomisk hushållning. 
 
Regionens finansiella mål beräknas till stor del klaras. Prognosen, exklusive 
orealiserade kursförändringar, för helåret 2021 visar på ett överskott med 149 
miljoner kronor, vilket är 89 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. 
Redovisad prognos för 2021 innebär i jämförelse med föregående år att den 
underliggande kostnadsöknings-takten är fortsatt hög och högre än 
skattekraftsutvecklingen 2021. Specialistsjukvårdens underliggande underskott och 
kostnadsökningstakt är fortsatt allt för hög jämfört med tilldelade medel. 
 
Delårsresultatet, exklusive orealiserade kursförändringar, för januari-augusti, visar 
på ett överskott med 281 miljoner kronor (föregående år +11 miljoner kronor).  
 
Beräknad avräkning av skatteintäkterna för 2021 samt justeringen av årets skatte-
intäkter är i enlighet med Sveriges kommuner och regioners prognos från augusti 
2021. Prognosen innebär 132 miljoner kronor högre intäkter för 2021 jämfört med 
preliminärt utbetalda skatteintäkter, vilket sammanlagt är 117 miljoner kronor högre 
skatteintäkter jämfört med budget samtidigt som beräknade generella statsbidrag för 
inkomst- och kostnadsutjämning, läkemedel med mera beräknas överstiga budget 
med 55 miljoner kronor. Utöver detta beräknas extra tillskott av generella 
statsbidrag med anledning av pågående pandemi för merkostnader/uppskjuten vård 
med 47 miljoner kronor. Till detta kommer vidare ett netto av tillförda medel och 
kostnader för såväl sjukskrivnings-miljarden som för extra stimulansmedel – goda 
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arbetsvillkor, god och nära vård, kvinnors hälsa, psykiatri med flera - för året som 
ger ett beräknat underskott med 8 miljoner kronor. 
 
Regionens finansiella mål för 2021, ett positivt resultat, exklusive orealiserade 
kursförändringar med minst 60 miljoner kronor beräknas kunna nås i föreliggande 
prognos (+149 mnkr).  
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade verksamheter uppvisar ett negativt resultat. 
Det beräknade underskottet, - 272 miljoner kronor är 172 miljoner kronor sämre än 
budgeterat resultat på -100 miljoner kronor. Resultatet fördelas enligt följande: 
Länssjukvårdsområde somatik -120 miljoner kronor (budget – 14 mnkr), 
Länssjukvårdsområde psykiatri inkl. habilitering redovisar ett underskott med 33 
miljoner kronor (budget -5 mnkr), Närsjukvårdsområde Söder redovisar ett 
underskott med 83 miljoner kronor (budget -47 mnkr), Närsjukvårdsområde Väster 
redovisar ett underskott med 36 miljoner kronor (budget -11 mnkr) och 
Närsjukvårdsområde Norr redovisar ett underskott med 13 miljoner kronor (budget 
-23 mnkr). Rättspsykiatriska regionkliniken visar på ett överskott med 9 miljoner 
kronor. Nämndens egna kostnader redovisar i prognosen ett beräknat överskott med 
1 miljon kronor. Folktandvården redovisar en prognos som innebär en ekonomi med 
ett överskott med knappt 4 miljoner kronor jämfört med tilldelade medel. 
 
Patientnämnden-Etiska nämnden och Regionens revisorer redovisar i prognosen för 
2021 en ekonomi med ett mindre överskott.  
 
Regionstyrelsens egen verksamhet redovisar ett beräknat överskott med sammanlagt 
98 miljoner kronor fördelat med 82 miljoner kronor inom 
Regionledningsförvaltingens egna verksamhet och primärvårds- och 
tandvårdsmedel ett överskott med 16 miljoner kronor.  
 
Nämnden för hållbar utveckling med Regional utveckling inklusive folkhälsa 
redovisar ett beräknat underskott med knappt 4 miljoner kronor. 
 
Regionstyrelsen ser ytterst allvarligt på redovisat underskott och kost-
nadsutvecklingen för hälso- och sjukvården och poängterar vikten av att Hälso- och 
sjukvårdsnämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att effektivisera verksamheten för 
att reducera uppkomna underskott under resten av året samt vidtar långsiktiga 
åtgärder för att klara tillkommande kostnader till följd av den demografiska 
utvecklingen samt den medicintekniska utvecklingen. Regionstyrelsen vill dock 
poängtera vikten av hälso- och sjukvårdsnämndens beredning och förslag till beslut 
i regionfullmäktige om strukturella åtgärder i verksamheten, som lägger en god 
grund för det fortsatta arbetet med att erhålla en hållbar kostnadsnivå i 
verksamheten. 
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Det är ytterst nödvändigt att i möjligaste mån reducera årets kostnader för att skapa 
förutsättningar för att klara framtida åtaganden i verksamheten. Detta är särskilt 
angeläget för att klara att de beslutade, planerade och genomförda åtgärderna ska ge 
lägre kostnader och verksamheten klaras inom tilldelade medel. 
 
För att på kort sikt åstadkomma kostnadsreduceringar och på längre sikt klara 
kravet på ekonomisk balans samt god ekonomisk hushållning krävs att pågående 
arbete enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens handlingsplaner effektueras i ett högre 
tempo än hittills så att effekter kan utläsas både under resterande del av 2021 och 
med full effekt ifrån och med 2022 års resultat. 
 
Det är av stor vikt att samtliga nämnder och deras verksamheter lever upp till kravet 
om balanserad styrning d.v.s. det ska vara balans mellan samtliga perspektiv i 
styrningen. 
 
Prognosen för helåret 2021 visar att årets resultat efter balanskravsjusteringar är ett 
överskott på 83 miljoner kronor.  
 
Den redovisade prognosen pekar på en positiv avvikelse av resultatet jämfört med 
budget med cirka 89 miljoner kronor till följd av bland annat tillförda medel för 
pandemin. När den underliggande kostnadsökningstakten är fortsatt allt för hög 
jämfört med skatteunderlagets utveckling konstaterar Regionstyrelsen att det krävs 
kraftfulla åtgärder både på kort- och lång sikt för klara återställningen fullt ut enligt 
tidigare planer och tagna beslut. 
 
Det föreligger behov av marksaneringen i anslutning till tvätteriet i Långsele. För 
detta har regionen tillsammans med SGU Sveriges geologiska undersökning utrett 
frågan. Utredningens syfte har varit att belysa och klarlägga vilka av 
åtgärdsalternativen termisk-, biologisk- och schaktsanering som är möjliga att 
genomföra på området. Nuvarande bedömning är att regionens kostnader för detta 
kommer vara cirka 10 miljoner kronor. Kostnaden är upptagen i delåret 2021 som 
en riskkostnad. Årets utbetalning för genomfört arbete bedöms uppgå till cirka 2,8 
miljoner kronor samtidigt som årets budget för emotsedda kostnadsökningar i 2021 
års budget uppgår till 3,0 miljoner kronor. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att 
3 miljoner kronor ianspråktas från avsatta medel för ändamålet i emotsedda 
kostnader och att resterande 7 miljoner kronor ianspråktas från egentligt oförutsett i 
2021 års budget. 
 
Vid analys av läkemedelsbudgeten för medicinklinikerna i länet visar det sig att 
fördelningen mellan de tre närsjukvårdsområdena är i behov att justeras. 
Närsjukvårdsområde Söder saknar medel medan Närsjukvårdsområdena i Väster 
och Norr redovisar överskott. Med anledning av detta föreslås att 19 000 000 kronor 
tillförs Närsjukvårdsområde Söder genom omdisponering av 9 000 000 kronor från 
Närsjukvårdsområde Väster och 10 000 000 kronor från Närsjukvårdsområde Norr.   
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Den särskilda lönesatsningen vid avdelning 16 och 17 vid Sollefteå sjukhus, som 
regionstyrelsen fattat beslut om 17 december 2021 § 372, har efter utvärdering 
avslutats vid halvårsskiftet 2021. Kostnaderna för lönesatsningen 2021 uppgår till 
800 000 kronor vilket föreslås tillföras Närsjukvårdsområde Väster och finansieras 
genom ianspråktagande av motsvarande medel från egentligt oförutsedda medel i 
2021 års budget.  
 
Den fortsatta hanteringen av pandemins samlade effekter, kommer under resten av 
året liksom nästkommande år, att innebära en påfrestning för såväl organisation som 
regionens ekonomi. För det enskilda året 2021 beräknas regionen till stor del 
uppfylla den ekonomiska delen av god ekonomisk hushållning, men det behövs 
fortsatt vidareutveckling och förbättring för att regionen långsiktigt kan anses ha en 
god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att regionen inte fullt ut kommer att 
kunna uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning, när året 
summeras.  
 
Yrkanden 
Isabell Mixter (V) yrkar avslag på fjärde och sjätte att-satsen i finansutskottets 
förslag. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 

 
Jonny Lundin (C) yrkar att följande mening utgår ur protokollet (sida 15 i 
förslagsprotokollet) 
”Regionstyrelsen vill dock poängtera vikten av hälso- och sjukvårdsnämndens 
beredning och förslag till beslut i regionfullmäktige om strukturella åtgärder i 
verksamheten, som lägger en god grund för det fortsatta arbetet med att erhålla en 
hållbar kostnadsnivå i verksamheten.”  
 
Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) instämmer i Jonny Lundins 
yrkande. 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar avslag på Jonny Lundins (C) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Isabell Mixters (V) avslagsyrkande 
under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles. 
 
Ordförande ställer därefter Jonny Lundin (C) m fl:s ändringsyrkande och eget 
avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att ändringsyrkandet 
avslås. 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2021 Region Västernorrland, bilaga 14 
Fördjupad redovisning av måluppfyllelse, bilaga 15 
Investeringsredovisning delårsrapport 2021, bilaga 16 
Finansiell rapport augusti 2021, bilaga 17 
 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 167 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att för finansiering av beräknad kostnad för marksaneringen vid tvätteriet i Långsele 
ianspråkta 3 000 000 kronor från emotsedda kostnader och 7 000 000 kronor från 
egentligt oförsedda medel i 2021 års budget; 

 
att avseende budgeterade medel för läkemedel omdisponera 9 000 000 kronor från 
Närsjukvårdsområde Väster och 10 000 000 kronor från Närsjukvårdsområde Norr 
och tillföra Närsjukvårdsområde Söder 19 000 000 kronor1); samt 
 
att för finansiering av genomförd lönesatsning i Sollefteå januari-juni 2021 tillföra 
Närsjukvårdsområde Väster 800 000 kronor med finansiering från anslagna medel 
för egentligt oförutsedda utgifter i 2021 års budget; 

 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att snarast och i ett högre tempo vidta 
nödvändiga åtgärder för att reducera underskotten under resterande del av 
innevarande år och vidare intensifiera arbetet mot en ekonomi i balans för 
nämndens samtliga verksamhetsområden; 

 
att särskilt uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att öka takten för att 
åstadkomma kostnadsreduceringar vad gäller inhyrd personal för att få en 
förflyttning mot ett oberoende av inhyrd personal och en hållbar bemanning; 

 
att uppdra till nämnden för hållbar utveckling att vidta nödvändiga åtgärder för att 
reducera underskotten under resterande del av innevarande år; samt 
 
att med godkännande lägga ”Delårsrapport januari-augusti 2021 för Region 
Västernorrland” samt bilagorna till delårsrapporten ”Fördjupad redovisning av 
måluppfyllelse”, ”Investeringsredovisning delårsrapport 2021” och ”Finansiell 
rapport augusti 2021” till handlingarna. 
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Reservationer 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors 
(SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget ändringsyrkande. 
 
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Isabell Mixter (V) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
"Med hänvisning till vårt eget budgetförslag röstar vi avslag till att HSN och NHU 
ska öka takten i sina besparingar." 
 
 
 
 
 
 
Notering till protokollet 
1) Se beslut i Regionfullmäktige § 193, 25 november 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Nämnden för hållbar utveckling 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Patientnämnden-Etiska nämnden 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
HR-direktören 
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§ 283 Motion från Roger Byström (C) om att inrätta politiska 
närsjukvårdsberedningar 

 
Diarienummer: 20RS9892 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Byström (C) har inkommit med en motion om att inrätta politiska 
närsjukvårdsberedningar. 
 
Yrkande 
Jessica Ulander (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
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 18 
Yttrande över motion, bilaga 19 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 149,  
bilaga 20 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 149 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 169 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att avslå motionen. 
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Reservationer 
Jessica Ulander (C) och Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget bifallsyrkande till motionen. 
 
 
 
 
Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP) och Mona 
Hammarstedt (KD) deltar ej i beslutet och återkommer i Regionfullmäktige. 
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§ 284 Motion från Jonny Lundin (C) om att utveckla Närvård Härnösand 
 
Diarienummer: 20RS10072 
 
Ärendebeskrivning 
Jonny Lundin (C) har inkommit med en motion om att utveckla Närvård 
Härnösand. 
 
Yrkande 
Jonny Lundin (C), Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona 
Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
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. 

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 21 
Yttrande över motion, bilaga 22 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 148,  
bilaga 23 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 148 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 170 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
Reservationer 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP), 
Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 285 Motion från Sanna Jonsson (C) om Naloxonprogram 
 
Diarienummer: 20RS11534 
 
Ärendebeskrivning 
Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om Naloxonprogram. 
 
Yrkande 
Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona 
Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
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 24 
Yttrande över motion, bilaga 25 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 145, 
bilaga 26 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 145 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 171 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
Reservationer 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP), 
Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 286 Motion från Jonny Lundin (C) om att införliva IVA i Sollefteå i 

närsjukvården 
 
Diarienummer: 21RS2754 
 
Ärendebeskrivning 
Jonny Lundin (C) har inkommit med en motion om att införliva IVA i Sollefteå i 
närsjukvården. 
 
Yrkande 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP) 
och Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
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, då votering begärs: 
 
Votering 
Den som tillstyrker finansutskottets förslag röstar ja, den som tillstyrker Jonny 
Lundin (C) m fl:s bifallsyrkande till motionen röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 6 nej-röster 
 
Följande röstar ja: 
Glenn Nordlund (S), Sara Nylund (S), Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), 
Åke Nylén (S), Siw Sachs (S), Birgith Johansson (S), Anna Proos (M), Jeanette 
Karlsson (M), Erik Thunefors (SD) och Ingeborg Wiksten (L). 
 
Följande röstar nej: 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Robert Thunfors (SJVP), 
Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att finansutskottets förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 27 
Yttrande över motion, bilaga 28 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 147, 
bilaga 29 
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Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 147 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 172 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
 
 
Reservationer 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP), 
Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 287 Motion från Roger Byström (C) och Jonny Lundin (C) om att 
införliva psykiatrin i närsjukvården 

 
Diarienummer: 21RS4586 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Byström (C) och Jonny Lundin (C) har inkommit med en motion om att 
införliva psykiatrin i närsjukvården. 
 
Yrkande 
Jonny Lundin(C) och Jessica Ulander (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
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. 

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 30 
Yttrande över motion, bilaga 31 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 146, 
bilaga 32 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 146 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 173 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
 
Reservationer 
Jonny Lundin (C) och Jessica Ulander (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget bifallsyrkande till motionen. 

 
 

Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) 
deltar ej i beslutet och återkommer i Regionfullmäktige. 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2021-10-12 21RS1 29 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
§ 288 Motion från Kristina Eriksson (C) och Jonny Lundin (C) om att 

Umeå universitet vill starta sjuksköterskeutbildning i 
Västernorrland 

 
Diarienummer: 20RS11236 
 
Ärendebeskrivning: 
Kristina Eriksson (C) och Jonny Lundin (C) har inkommit med en motion om att 
Umeå universitet vill starta sjuksköterskeutbildning i Västernorrland. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till personalpolitiska och allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer personalpolitiska och allmänna utskottets förslag och Jonny 
Lundin (C) m fl:s bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, 
och finner att personalpolitiska och allmänna utskottets förslag bifalles.  
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 33 
Yttrande över motion, bilaga 34 
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 10 september 2021, § 27 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottets förslag 
föreslå att regionfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 

 
Reservationer 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors 
(SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 289 Motion från Roger Byström (C) och Sanna Jonsson (C) om 
utlandsrekrytering av sjuksköterskor 

 
Diarienummer: 20RS11241 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Byström (C) och Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om 
utlandsrekrytering av sjuksköterskor. 
 
Yrkanden 
Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar 
bifall till motionen. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till personalpolitiska och allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer personalpolitiska och allmänna utskottets förslag och Jessica 
Ulander (C) m fl:s bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, 
och finner att personalpolitiska och allmänna utskottets förslag bifalles.  

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 35 
Yttrande över motion, bilaga 36 
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 10 september 2021, § 28 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottets förslag 
föreslå att regionfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen. 
 
 
Reservationer 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors 
(SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 290 Svar på revisionsrapport ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”  
 
Diarienummer: 21RS7824 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Cecilia Vigren 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med 
anledning av revisionsrapporten ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”. 
Granskningen avser dels att följa upp regionstyrelsens åtgärder utifrån en tidigare 
granskning, dels att bedöma om det har säkerställts en tillräcklig intern kontroll för 
regionens utbetalningar av organisationsstöd. 
 
Beträffande utbetalningar av organisationsstöd bedömer revisorerna att både 
Nämnden för hållbar utveckling och regionstyrelsen delvis har säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll. Handläggningen går att följa och ansvarsfördelningen är 
ändamålsenlig. Rutinerna kan dock fortsätta att utvecklas och dokumenteras. 
 
Inom styrelsens ansvarsområde visar granskningen att ändamålsenliga åtgärder 
ännu inte vidtagits med anledning av tidigare rekommendationer avseende 
utbetalningsprocessen. En tidigare granskning visade att den interna kontrollen 
avseende utbetalningsprocessen i huvudsak var tillräcklig, men några 
förbättringsområden fanns. Revisorerna rekommenderar nu att styrelsen säkerställer 
att åtgärder utifrån tidigare rekommendationer slutförs, och att det görs en 
genomgång och dokumentation av utbetalningsprocessen utifrån ett riskperspektiv. 
Detta uppdrag finns redan beslutat av styrelsen, genom att området ingår i 
styrelsens internkontrollplan för 2021. Där finns noterat ett uppdrag att identifiera 
och värdera riskområden för leverantörs‐ och löneutbetalningar samt återbetalningar 
till kunder, samt att ta fram möjlig åtgärdsplan. Området kommer att återrapporteras 
i samband med ordinarie rapportering om intern kontroll vid årsbokslut. 

 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”, 
bilaga 37 
Revisionsrapport ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”, bilaga 38 
Svar på revisionsrapport ”Utbetalningsprocessen - intern kontroll”, bilaga 39 
 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 174 
 

 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2021-10-12 21RS1 32 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
 

Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Utbetalningsprocessen - intern kontroll”; samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 291 Svar på revisionsrapport ”Hot och våld mot anställda” 
 
Diarienummer: 21RS7825 
Ärendeansvarig: Eva Strömsten 
Handläggare: Annika Lindblom 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har bett om Regionstyrelsens kommentarer och synpunkter 
med anledning av revisionsrapporten ”Hot och våld mot anställda”. Syftet med 
revisionen har varit att bedöma om Regionstyrelsen och nämnderna har säkerställt 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete avseende våld och hot. 
 
Revisionsrapporten visar bland annat på regionens olika styrdokument som tar upp 
och beskriver regler, rutiner samt hur det förebyggande arbete mot våld och hot ska 
organiseras inom regionen. Revisionsrapporten tar vidare upp några faktorer de 
menar behöver ses över eller utvecklas: 
 Se över rutinen och vägledningen gällande våld och hot, så att innehållet blir 

mer lättillgängligt och konkret som stöd till enhetschefer och medarbetare. 
 Säkerställa att chefer och medarbetare har kompetens inom området våld och 

hot. 
 Säkerställa att alla verksamheter arbetar systematiskt med våld och hot. 
 
Regionstyrelsen konstaterar att arbete med dessa tre punkter redan är igångsatt inom 
regionen efter den genomlysning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som 
genomfördes hösten 2020. De åtgärder som idag pågår är: 
 Samarbete mellan HR och Kommunikationsenheten för att omforma och 

tydliggöra informationen om arbetsmiljörutiner på intranätet startades våren 
2021 och kommer pågå under hösten 2021.  

 Regionhälsan genomför utbildningar inom området våld och hot. Ett arbete 
som kommer utvecklas ytterligare då covidrestriktionerna hävs. Dessutom 
upphandlas ett LMS, learning managementsystem, med syfte att göra 
webbutbildningar lättillgängliga samt för att enkelt kunna registrera chefers och 
medarbetares deltagande och genomförande av utbildningar.  

 Planeringsenheten i samarbete med HR håller på att forma stöd för 
verksamheterna i arbetsmiljöarbetet genom att skapa ett regiongemensamt 
årshjul för arbetsmiljöarbetet i verktyget Hypergene samt genom att tydliggöra 
hur uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, där våld och hot finns 
med, ska organiseras. 

 
I väntan på att verksamheterna inom Regionledningsförvaltningen ska ha tillgång 
till Hypergene, konstaterar Regionstyrelsen att ett gemensamt årshjul för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom Regionledningsförvaltningen behöver tas 
fram, där rutinen för våld och hot finns med. Dessutom behövs en beskrivning fram 
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för som visar på hur arbetet ska följas upp i och med den årliga riskbedömningen av 
arbetsmiljön och hur detta ska återrapporteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
Revisionsrapporten visar vidare på att en regionövergripande upphandling av 
överfallslarm och annan larmutrustning saknas samt att instruktioner för hur larm 
ska hanteras behöver finnas tillgänglig. Regionstyrelsen konstaterar att en sådan 
upphandling behöver genomföras och ansvariga för övergripande 
instruktionsmaterial och användarstöd för larmutrustning behöver utses. 
 
Revisionsrapporten tar även upp avsaknaden av information om vad som gäller om 
en medarbetare, kopplat till sitt arbete, blir utsatt för hot eller trakasserier i sociala 
medier. Regionstyrelsen menar att det finns rutiner för hur hot och trakasserier ska 
behandlas, men att dessa behöver tydliggöras så att även sociala medier tas upp mer 
specifikt.  

 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Hot och våld mot anställda”, bilaga 40 
Revisionsrapport ”Hot och våld mot anställda”, bilaga 41 
Svar på revisionsrapport ”Hot och våld mot anställda”, bilaga 42 
 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 175 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Hot och våld mot anställda”;  
 
att uppdra till regiondirektören att ett gemensamt årshjul för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet tas fram för Regionledningsförvaltningen, där rutinen för våld 
och hot finns med samt en beskrivning av hur arbetet med våld och hot ska följas 
upp och återrapporteras till Regionstyrelsen;  
 
att uppdra till regiondirektören att en regionövergripande upphandling av 
överfallslarm och annan larmutrustning genomförs och att ansvariga för 
övergripande instruktionsmaterial och användarstöd för larmutrustning utses;  
 
att uppdra till regiondirektören att utveckla de rutiner för hot och trakasserier som i 
dagsläget finns, så att även sociala medier tas upp mer specifikt; samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 292 Yttrande över remiss från Finansdepartementet; Om 

folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 
2021:57) 

 
Diarienummer: 21RS7802 
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin 
Handläggare: Thomas Näsberg 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet,  
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57).  
 
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och avser åtgärder och regelverk: 
 
 som ökar tillförlitligheten till uppgifterna i folkbokföringsdatabasen och 

förhindrar att folkbokföringsuppgifter kan utnyttjas på ett felaktigt sätt, 
 som säkerställer att samordningsnumren görs mer tillförlitliga och användbara i 

samhället för enskilda och andra aktörer samt 
 förverkligar en ny identitetsbeteckning – ett identitetsnummer. 
 
Bakgrunden till utredningen är att förhindra att oriktiga uppgifter blir registrerade 
om folkbokförda. Folkbokföringen ligger till grund för ett stort antal rättigheter och 
skyldigheter. För att höja kvaliteten i folkbokföringsdatabasen, behöver 
Skatteverket i sin verksamhet ha nödvändiga befogenheter. 
 
Utredningen har även undersökt och föreslagit åtgärder för att samordningsnummer 
skall göras mer tillförlitliga och användbara i samhället. Personnumret är reserverat 
för folkbokförda. Behovet av en unik personbeteckning för att undvika 
personförväxling föreligger även för icke folkbokförda. Samordningsnumren är 
dock inte kända i samhället och godtas därför inte på samma sätt som ett 
personnummer. 
 
Utredningen har slutligen undersökt och föreslagit åtgärder för en ny identitets-
beteckning - ett identitetsnummer. Trots att åtgärder har vidtagits för att förbättra 
systemet med samordningsnummer har myndigheter och enskilda fortsatt problem 
med avsaknad av ett personnummer. 
 
Synpunkter 
Region Västernorrland vill börja med att framhålla vikten av utredningen och dess 
resultat. Det är en väl genomarbetad analys med informativa och pedagogiska 
slutsatser. 
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Beträffande betänkandets förslag om Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen,  
så lämnas denna del utan direkta synpunkter. 
 
Region Västernorrland välkomnar initiativet till ett mer tillförlitligt och användbart 
samordningsnummer. Utredningen lyfter fram att en viss påverkan på den 
personliga integriteten kommer att ställas. En påverkan på integriteten med krav på 
personlig inställelse, stärkt identitetskontroll, uppvisande av handling och kontroll 
av biometriska uppgifter samt vid behov kontrollbesök i bosättning. Påverkan på 
integriteten uppvägs av det mervärde den ökade användbarheten av 
samordningsnumret medför. 
 
Utredningen lyfter även fram den problembild som föreligger när person utan 
personnummer söker kontakt med hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår 
också att Migrationsverket tidigare ska kunna begära samordningsnummer till den 
asylsökande. Region Västernorrland menar här att informationsutbytet kan stärkas 
ytterligare om samordningsnummer tillhandahålls den asylsökande och att detta på 
sikt kan ersätta behovet av LMA-kort och skapande av lokala ”reservnummer” 
inom hälso- och sjukvården. 
 
Region Västernorrland har som myndighet inte möjlighet att ansöka om eller begära 
tilldelning av samordningsnummer och får då heller inte uppdaterad information om 
status kring samordningsnumret ändras (namnbyte, byte av adressuppgifter, mm). 
Regionen använder Skatteverkets aviseringssystem (Navet), men aviseras i enighet 
med nuvarande regelverk endast utifrån uppgifter registrerade på personnummer.  
 
Region Västernorrland menar att tillförlitligheten och användbarheten gällande 
”samordningsnummer” ytterligare ökas om hälso- och sjukvården också informeras 
av Skatteverket när förändringar på ett samordningsnummer uppstår, liknande 
regioner får idag gällande personnummer. 
 
Region Västernorrland välkomnar särskilt initiativet till en ny identitetsbeteckning – 
ett identitetsnummer. En patientjournals innehåll ska alltid innehålla uppgifter om 
patientens identitet (3. kap 6§ PDL). Identitetsnumret kommer här, precis som i 
fallet med personnummer, att kunna användas som identifierare av person. 
Till skillnad från samordningsnumret föreslås identitetsnumret vara en identitets-
beteckning. Det är uppgifterna och identiteten om en person som ska styrkas. 
Samordningsnumret föreslås dessutom att inte längre vara en identitetsbeteckning.  
Här är det uppgifterna om en person som ska styrkas, men inte identiteten. 
 
Regionen använder Skatteverkets aviseringssystem (Navet), men aviseras i enighet 
med nuvarande regelverk endast utifrån uppgifter registrerade på personnummer.  
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Region Västernorrland menar att tillförlitligheten och användbarheten gällande 
”identitetsnummer” ytterligare ökas om hälso- och sjukvården också informeras av 
Skatteverket när förändringar på ett identitetsnummer uppstår, liknande regioner får 
idag gällande personnummer. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Finansdepartementet; Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57), bilaga 43 
Yttrande över remiss; Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57), bilaga 44 
 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 176 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57)”. 
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§ 293 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; SOU 2021:44 

Tillgänglighetsdirektivet 
  
Diarienummer: 21RS8934 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Anders Jaktlund 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har inbjudits att lämna synpunkter på betänkande av 
utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet, med förslag på hur 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om 
tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet) bör 
genomföras i Sverige. 
 
Syftet med tillgänglighetsdirektivet, vilket är ett fullharmoniseringsdirektiv, är att 
skapa en europeisk standard för tillgänglighet och därigenom undanröja hinder på 
den inre marknaden. Direktivet innebär en mer enhetlig tillämpning av FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enhetliga regler 
och större utbud av tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden 
förväntas i sin tur även leda till bättre förutsättningar för personer med någon form 
av funktionsbegränsning att vara delaktiga på lika villkor inom hela EU.  
 
De produkter som omfattas av direktivet är datormaskinvarusystem med allmänna 
användningsområden avsedda för konsument, operativsystem till dessa 
maskinvarusystem och betalningsterminaler samt bankomater, 
biljettförsäljningsautomater, incheckningsautomater och interaktiva 
självbetjäningsterminaler som är avsedda för tillhandahållande av tjänster som 
omfattas av direktivet. Vidare omfattas terminalutrustning som används för 
elektroniska kommunikationstjänster och terminalutrustning som används för 
åtkomst till audiovisuella medietjänster samt läsplattor. De tjänster som omfattas är 
elektroniska kommunikationstjänster, tjänster som ger åtkomst åt audiovisuella 
medietjänster, vissa inslag i luft-, buss-, järnvägs- och vattentransporttjänster,  
e-böcker, ändamålsenlig programvara för e-böcker, banktjänster samt e-handels-
tjänster. Även tjänster ska vara avsedda för konsumenter. Produkter och tjänster 
som omfattas av direktivet ska uppfylla de krav som anges i bilaga I till direktivet. 
 
Kraven ska gälla produkter som släpps ut på marknaden efter den 28 juni 2025 
respektive tjänster som tillhandahållas på marknaden efter denna tidpunkt. För 
tjänster gäller i vissa fall ett senare ikraftträdande dock senast den 28 juni 2030. 
Självbetjäningsterminaler får under vissa förutsättningar fortsätta att användas 
under en period av 20 år efter det att de togs i bruk. 
Region Västernorrland ställer sig positiv till de förslag som lämnats i Utredningen 
om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet. Region Västernorrland vill 
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framhålla vikten av denna utredning och ser i stort positivt på den mer enhetliga 
tillämpningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Regionens perspektiv har belysts från samtliga förvaltningar där Regional 
Utveckling, Regionledningsförvaltningen, Folktandvården, Rättspsykiatriska 
kliniken, samt Hälso- och sjukvårdens olika områden har beretts möjlighet att yttra 
sig. Granskning har skett utifrån bland annat kollektivtrafik, infrastruktur, kultur 
och bildning, och tillväxtverksamheten. Vidare har den granskats av de centrala 
funktionerna för administration, ekonomiservice, inköp och upphandlingar, 
fastigheter, kök och restauranger, transport och städ. Kommunikation, IT, MT och 
digitalisering har getts möjlighet att kommentera förslagen i remissen, likaså 
verksamheterna för hjälpmedel och det fria vårdvalet. 
 
Yttranden utifrån de olika perspektiven har påvisat att kraven och det betänkandet 
lyfter medför en betydande omställning där förutsättningar måste tillskapas, 
eftersom samtliga produkter och tjänster som omnämns i utredningen nyttjas av 
regionen. Utifrån ett längre tidsperspektiv ser regionen positivt på de föreslagna 
tidpunkterna för införandet, för såväl produkter som tjänster, och i synnerhet 
möjligheten att fortsätta att använda självbetjäningsterminaler under en period av 20 
år efter det att de togs i bruk. 

 
Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet; SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet, bilaga 45 
Yttrande över remiss; SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet, bilaga 46 
 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 177 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss; SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet”. 
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§ 294 Riktlinje Leverantörsrelationer - molntjänster och 
personuppgiftshantering i vården  

 
Diarienummer: 21RS10680 
Ärendeansvarig: Krister Bjermert 
Handläggare: Mårten Frosth 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har inom vården ett stort antal system och tjänster kopplade 
till medicinskteknisk utrustning där det på grund av monopolställning hos 
leverantörerna eller helt enkelt en enda eller ett mycket begränsat antal leverantörer 
resulterar i att personuppgifter hanteras i tredje land. 
 
Enligt ett tidigare (numera ogiltigförklarat) beslut från EU-kommissionen har det 
varit tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till 
mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield. Privacy Shield är en mekanism 
för självcertifiering i USA. Det innebär att företag i USA kan anmäla sig till det 
amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce) och meddela att de 
uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield, 
genom Schrems II-domen, innebär att det inte längre är tillåtet för 
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som rättslig grund överföra 
personuppgifter till mottagare i USA. 
 
Domstolen ansåg däremot att EU-kommissionens standardavtalsklausuler är en 
giltig rättslig grund och att sådana kan användas vid överföring till länder utanför 
EU och EES men att det i samband med användandet av dem i sin nuvarande form 
kan behövas ytterligare skyddsåtgärder. Vilka dessa skyddsåtgärder är och hur 
kraftfulla de behöver vara kräver att man tar reda på hur lagstiftningen i det tredje 
landet ser ut. I Schrems II-domen har EU-domstolen bedömt att det finns allvarliga 
risker i det amerikanska underrättelseinhämtandet. Experter menar att det inte är 
möjligt att hitta avtalsmässiga lösningar som tar bort de risker som EU-domstolen 
lyfter. Eftersom amerikanska bolag måste följa amerikansk lag, och aktuella lagar 
(Cloud Act och FISA) gäller framför avtal, går det inte att avtala bort dessa risker. 
 
Region Västernorrland arbetar systematiskt med informationssäkerhet enligt ett 
ledningssystem baserat på ISO/IEC 27000-serien. Så fort en verksamhet har behov 
av att hantera information hjälper informationssäkerhetsorganisationen till med en 
behovs- och riskanalys där vi väger verksamhetsnytta (i många fall patientsäkerhet) 
mot risker för individers integritet eller risker för att information inte hanteras enligt 
gällande lagstiftning, vilket kan inkludera lagstiftning där det finns ett oklart 
juridiskt läge eller avsaknad av prejudicerande rättsfall. Denna behovs- och 
riskanalys tar hänsyn till interna och externa faktorer som kan skilja sig från en dag 
till en annan, appliceras för specifikt system eller tjänster och för samtliga 
informationsmängder som ingår i behovet av att hantera information. I denna 
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behovs- och riskanalys ingår även ett moment av informationsklassning. Region 
Västernorrlands generella inställning är naturligtvis att vi ska efterleva all gällande 
lagstiftning. 
 
Informationssäkerhetsorganisationen har nu sedan årsskiftet genomfört ett stort 
antal behovs- och riskanalyser där behovet har varit ungefär detsamma. Det kan 
röra sig om pacemakers, dialysutrustning, andningshjälpmedel eller liknande där en 
medicinskteknisk utrustning används tillsammans med en tjänst för att samla in, 
lagra eller bearbeta mätdata för en patient. I de flesta fall blir denna typ av 
utrustning med tillhörande tjänst en fråga för personuppgiftshantering, behandling 
eller överföring till tredje land.  
 
I vissa fall kanske det skulle gå att använda dessa system utan att skriva in namn 
eller personnummer, men i de flesta fall introduceras då risker med att patienter 
blandas ihop. Den medicinsktekniska utrustningen finns i de flesta fall redan och 
det skulle innebära enorma kostnader att byta ut, i vissa fall hundratals eller 
tusentals utrustningar. 
 
I dessa lägen har informationssäkerhetsorganisationen tillsammans med 
verksamheterna kommit fram till att risken för patientens integritet samt risken för 
att bryta mot lagstiftning och drabbas av sanktionsavgift inte väger tyngre än 
patientsäkerhetsriskerna. En verksamhetschef (informationsägare) äger risken eller 
riskerna och fattar beslut om hantering och åtgärder, men för själva 
personuppgiftsbehandlingen måste personuppgiftsansvarig fatta beslut. I detta fall 
är det hälso- och sjukvårdsnämnden för de allra flesta ärenden. För att inte stoppa 
upp inköp och upphandling av denna typ av utrustning och tjänster önskar 
informationssäkerhetsorganisationen att personuppgiftsansvariga fattar ett 
principbeslut i form av en riktlinje som beskriver de typer av behandlingar och 
situationer som vi anser är tillåtna under förutsättning att vissa säkerhetsåtgärder 
vidtas. 
 
För att uppnå bästa möjliga säkerhet för dessa personuppgifter ställer vi krav på 
leverantörerna att ha en nivå på innehåll i PUB-avtal som minst uppfyller senaste 
versionen av standardklausuler samt tillser frågan om uppgiftsminimering. Utöver 
detta påtalar vi naturligtvis (i de fall vi redan har ett avtal) att tillse avtal gällande 
tystnadsplikt och i de fall det är möjligt att försöka undvika de leverantörer där vi 
ser att det är problematiskt att efterleva en avtalsrättslig tystnadsplikt.  
 
Avstämning och samråd har skett inom ett flertal verksamhetsområden, inom 
informationssäkerhetsorganisationen, juridik, IT samt med hälso- och 
sjukvårdsdirektör. 
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Yrkanden 
Mattias Rösberg (SJVP) yrkar avslag på finansutskottets förslag. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Mattias Rösbergs (SJVP) 
avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets 
förslag bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje ”Leverantörsrelationer - molntjänster och personuppgiftshantering i 
vården” (591676), bilaga 47 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 158,  
bilaga 48 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 158 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 178 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att fastställa riktlinjen ”Leverantörsrelationer - molntjänster och 
personuppgiftshantering i vården”. 
 
 
 
 
 
 
Reservationer 
Mattias Rösberg (SJVP) och Robert Thunfors (SJVP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget avslagsyrkande. 
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§ 295 Förbrukning av medel innebärande upplösning av stiftelser 
 
Diarienummer: 21RS10931 
Ärendeansvarig: Hans Olof Furberg 
Handläggare: Caroline Frank, Cecilia Vigren 

 
Ärendebeskrivning 
Nedan angivna stiftelser har, på grund av små tillgångar och ökade administrativa 
krav och kostnader för stiftelser, under de senaste åren inte kunnat använda sina 
tillgångar för sitt ändamål: 
 
Hola folkhögskolas stipendiesamstiftelse Orgnr: 888000-7318  
Erik och Anna-Greta Sjölunds donationsstiftelse  Orgnr: 888000-7458  
Herbert och Märta Lagerströms stiftelse Orgnr: 888000-7268  
Konrad och Berta Nilssons stipendiestiftelse Orgnr: 888000-7391  
 
Förvaltaren, det vill säga Region Västernorrland, har enligt stiftelselagen rätt att 
besluta om att förbruka en stiftelses tillgångar för sitt ändamål eller ett ändamål som 
så nära som möjligt motsvarar detta, om stiftelsen: 
 
 bildades för mer än 20 år sedan 
 inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 
 värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 
gällande prisbasbeloppet enl. 2 kap. 6 och 7§§ socialförsäkringsbalken, lagen 
om allmän försäkring (473 000 kr, år 2021).  

 saknar skulder 
 
Förvaltaren ska underrätta Länsstyrelsen om ändringsbeslut. Beslutet gäller efter tre 
månader från det att underrättelsen inkom till Länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen 
under denna tid förbjudit förvaltaren att tillämpa beslutet. 

 
Ändamål och kapital 
Hola folkhögskolas stipendiesamstiftelse 
Disponibel avkastning ska användas till förmån för elever vid folkhögskolan 
företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i 
särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, uppmuntran till elev som gjort 
speciella insatser för skolan; hjälp till elev för studier eller studieresa inom- eller 
utomlands; studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, 
idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål eller förvärv av material 
eller andra saker. 
Kapital: 89 122 kr (2020-12-31) 
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Erik och Anna-Greta Sjölunds donationsstiftelse Hola 
Disponibel avkastning skall utdelas till förmån för långkurselever vid Hola 
folkhögskola som visar stort intresse för föreningsliv och ekonomi. 
Kapital: 127 824 kr (2020-12-31) 
  
Herbert och Märta Lagerströms stiftelse Örnsköldsvik 
Fonden avser i första hand att giva elev vid Hampnäs folkhögskola möjlighet att i 
utlandet förvärva allmänorientering inom ett visst ämnesområde eller kulturavsnitt. 
Kapital: 47 813 kr (2020-12-31) 
 
Konrad och Berta Nilssons stipendiestiftelse Örnsköldsvik 
Avkastningen ska användas till förmån för högst 4 elever vid Hampnäs 
folkhögskolas långa kurser, företrädesvis för: 
1. Belöning eller uppmuntran åt elever som visat god kamratanda 
2. Uppmuntran till elev som gjort speciella insatser för skolan och dess elever 
3. Hjälp till elev för studier eller studieresa inom eller utom Sverige. 
Kapital: 101 155 kr (2020-12-31) 
 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 179 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
  
att Hola folkhögskolas stipendiesamstiftelse tillgångar skall förbrukas för sitt 
ändamål; 
 
att Erik och Anna-Greta Sjölunds donationsstiftelse tillgångar skall förbrukas för 
sitt ändamål; 
 
att Herbert och Märta Lagerströms stiftelse tillgångar skall förbrukas för sitt 
ändamål;  
 
att Konrad och Berta Nilssons stipendiestiftelse tillgångar skall förbrukas för sitt 
ändamål; samt 
 
att meddela länsstyrelsen samt handlägga ärendet beträffande utdelning 
ur/avveckling av ovanstående stiftelser. 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2021-10-12 21RS1 45 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 

§ 296 Försäljning av Trehörningsjö 1:369 och Fränsta 13:17  
 
Diarienummer: 21RS10377 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lena Kåhre 

 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade 2018 om en fastighetsstrategi för Region 
Västernorrland. Syftet var bland annat 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. 
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande upplysningar  

 
Beredning 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 180 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att uppdra till regiondirektören att påbörja försäljning av fastigheterna 
Trehörningsjö 1:369 och Fränsta 13:17; samt 
 
att ärendet återkommer till regionstyrelsen för beslut när köpare föreligger. 
  
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Isabell Mixter (V) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
"Vänsterpartiet var emot beslutet att stänga hälsocentralsfilialen i Trehörningsjö." 
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§ 297 Sammanträdesplan 2022 Regionala utvecklingsutskottet 
 
Diarienummer: 21RS10058 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Regionala utvecklingsutskottet 
 
Sammanträdesdagar 2022 
 
25 januari 
3 mars 
31 mars 
12 maj 
25 maj 
24 augusti 
30 september 
25 oktober 
7 december 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 1 oktober 2021, § 94 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 

 
att fastställa sammanträdesplanen för Regionala utvecklingsutskottet år 2022 enligt 
ovanstående förslag. 
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§ 298 Regional infrastrukturplan 2022–2033 
 
Diarienummer: 21RS328 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Nina Loberg 

 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med att ta fram en ny regional infrastrukturplan för åren 2022–2033 pågår. 
Av Regeringens planeringsdirektiv framgår att regionerna ska redovisa remitterade 
och sammanställda regionala planer till regeringen senast 30 april 2022. Den 
preliminära och utifrån utfallet 2018–2021 justerade planeringsramen uppgår till 
897 miljoner kronor. Den slutgiltiga planeringsramen kommer att beslutas av 
regeringen under 2022. Regionen ska därefter fastställa innehållet senast två 
månader efter regeringens beslut om definitiva planeringsram. Den regionala 
transportplanen kommer att remissas 1 november – 28 januari 2022. 
 
Enligt planeringsdirektivet ska de transportpolitiska målen med etappmålen vara 
utgångspunkt i planeringen. Av planeringsdirektivet framgår att den så kallade 
fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt, 
samt att 6 kapitlet i Miljöbalken (om miljöbedömningar) ska tillämpas.  
 
Arbetet med framtagande av den regionala infrastrukturplanen har under året varit 
en stående punkt på den regionala transportgruppens möten en gång i månaden. 
Därutöver har dialogmöten 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 följs 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. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förslag till regional infrastrukturplan för åren 2022–2033 utgår från prioriteringarna 
i den regionala utvecklingsstrategin, de transportpolitiska målen, bedömningarna i 
strategisk miljöbedömning samt slutsatser utifrån länets förutsättningar och 
utmaningar. Fokus ligger på stärkt tillgänglighet för människor i enlighet med 
prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin om att Västernorrland är den 
plats som människor väljer för att leva och besöka och företagen och organisationer 
väljer att växa. I planen 2022 – 2033 föreslås därför i huvudsak tre åtgärdsområden 
prioriteras: cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, samt trafik-
säkerhetsåtgärder för fordonstrafik på regionala vägar, med bland annat  
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investeringar i väg 86 i Sundsvalls kommun. Driftbidragen till de icke statliga 
flygplatserna är oförändrade jämfört med föregående planperiod, medan regionala 
samfinansiering av nationella järnvägsinvesteringar har minskat. Detta på grund av 
att det ekonomiska omfattande projektet Mittstråket som ingick i gällande plan har 
avslutats. Dock ingår samfinansiering av vändslingan i Västeraspby, som är en högt 
prioriterad åtgärd för godstransporter. Beloppsgränsen för namngivna åtgärder har 
höjts från 25 till 50 miljoner kronor, varför inga smärre åtgärder namnges i tabellen 
över prioriterade åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033, remissversion, bilaga 49 
Strategisk miljöbedömningsprocess, underlag till regional infrastrukturplan 2022–
2033, bilaga 50 
Västernorrland förutsättningar och utmaningar, underlag till regional 
infrastrukturplan 2022–2033, bilaga 51 
Samlade effektbedömningar, underlag till regional infrastrukturplan 2022–2033, 
bilaga 52 
Uppföljning av regional infrastrukturplan för Västernorrland 2018–2021, bilaga 53 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 1 oktober 2021, § 89 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 
 
att godkänna förslaget till remissversion av ”Regional infrastrukturplan för 
Västernorrland 2022–2033”; samt 
 
att skicka ut denna på remiss med svar senast den 22 januari 2022. 
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§ 299 Yttrande över remiss av promemoria om stöd till regionala 

elektrifieringspiloter för tunga fordon 
 
Diarienummer: 21RS9505 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Nina Loberg 

 
Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet vill senast 15 oktober ha synpunkter på promemorians förslag på 
hur en förordning om statliga stöd till regionala elektrifieringspiloter för transporter 
kan utformas. Med regionala elektrifieringspiloter avses i förordningen projekt där 
aktörer går samman för att bygga infrastruktur med strategisk placerade 
laddstationer eller tankstationer för fossilfri vätgas och som möjliggör tunga 
elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom ett område med 
omfattande behov av godstransporter.  
 
Statens Energimyndighet har i sitt regleringsbrev fått i uppdrag att hantera stödet. I 
regeringens budgetproposition för 2021 (prop. 2020/21:1, utgiftsområde 21) 
aviseras 500 miljoner kronor 2021 och 550 miljoner kronor 2022 för stödet i syfte 
att elektrifiera vägtransporter inom de mest trafikerade områdena.  
 
Av promemorian framgår att regionalt brett förankrade projekt som genomförs i 
samverkan mellan olika aktörer och som leder till möjlig elektrifiering av en stor 
mängd trafikarbete med lastbilar i samma geografiska område bör ges prioritet. 
 
Förslagen innebär att stöd får ges under förutsättning att 
 stödmottagaren bedöms kunna sprida information och kunskap om den 

regionala elektrifieringspiloten 
 stödmottagaren delar fordons-, laddnings-, och tankningsrelaterade data om 

elektrifiering och optimerade logistikflöden 
 att information om laddpunkterna kan förmedlas och offentliggöras i realtid 
 att laddinfrastrukturen är i fortsatt drift under fem år efter den färdigställts 
 
Förvaltningens bedömning 
Under våren 2021 samordnade Region Västernorrland arbetet med att ta fram ett 
elektrifieringslöfte för elektrifiering av tunga transporter i Västernorrland. Sjutton 
aktörer står gemensamt bakom att samarbeta med målsättning om att en eller flera 
regionala elektrifieringspiloter ska komma till stånd i länet. I augusti arrangerade 
Region Västernorrland ett seminarium där Handelskammaren presenterade sin 
rapport1 om hur tank- och laddningsinfrastrukturen bör se ut på övergripande nivå i  

 
1 Omställning av transporter i Västernorrland. Handelskammaren Mittsverige. 2021-
08-24 
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länet, vilka frågor som är klara för ett skifte till fossilfria transporter, samt vilka 
frågor (exempelvis kraftförsörjning, teknikfrågor, modeller för ägande, bokning, 
betalning) som kvarstår att lösa. Under hösten följer fortsatt arbete för att 
tillsammans med aktörerna successivt klara ut fler frågor. 
 
Förvaltningens bedömning är att förslag på förordning dels ligger i linje med mål-
sättningarna i vårt gemensamma elektrifieringslöfte, dels vårt sätt att arbeta i 
samverkan med flera aktörer i länet och att förslagen därför bör tillstyrkas.    
 
Beslutsunderlag 
Remiss; Promemoria Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter, bilaga 54 
Elektrifieringslöfte Västernorrland, bilaga 55 
Yttrande över promemorian Statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter,  
bilaga 56 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 1 oktober 2021, § 90 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över promemorian Statligt stöd till regionala 
elektrifieringspiloter”. 
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§ 300 Yttrande över remiss från Sundsvalls kommun – samråd om 
Översiktsplan Sundsvall 2040 

 
Diarienummer: 21RS6981 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Frida Bergman 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har erbjudits möjlighet att yttra sig över Sundsvalls 
kommuns utkast till ny översiktsplanering 2040. Erbjudandet är i linje med de krav 
som ställs i Plan- och bygglagen, som kräver samråd med region och kringliggande 
kommuner. 
 
Region Västernorrland yttrar sig främst utifrån det regionala utvecklingsansvaret, 
där den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala transportplanen är 
centrala utgångspunkter. Syftet är främst att åstadkomma ett bra flernivåstyre som 
effektiviserar våra organisationers arbete mot de gemensamma målen. Som ansvarig 
hälso- och sjukvårdsorganisation i länet granskas även hur föreslagen ÖP påverkar 
de verksamheter Regionen bedriver i Sundsvalls kommun – för både patienter, 
besökare och anställda. 

 
Övergripande kommentarer 
Region Västernorrland välkomnar den pedagogiska ansatsen i den digitala 
integrerade modellen som Sundsvall använder sig av, där kartor och fördjupningar 
hänger ihop med huvuddokumentet. Generellt anses planförslaget betona vikten av 
hållbarhet i mark- och vattenanvändningen.   
 
Bedömningen är dock att referenser och kopplingar saknas till de gemensamma 
regionala målen i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). För att 
uppfylla kraven i PBL behöver kopplingarna till de gemensamma målen i den 
regionala utvecklingsstrategin förtydligas i ÖP.  
 
Även kopplingarna till tillväxtperspektiv såsom en kommunaltillväxtstrategi är 
generellt svaga. Sundsvalls nya ÖP skulle tydligare kunna visa på kommunens 
potential att vara en stark tillväxtmotor för Västernorrland och hela norra Sverige. 
ÖP och dess riktlinjes skulle vinna på att utgå från en större omvärld än bara 
Sundsvallsregionen.   
 
Region Västernorrland anser, till skillnad från vad föreslagen ÖP signalerar, att 
andra alternativ för framtida läge för E14 är att föredra. Då inga beslut gällande E14 
kommande läge är fattade, så förordar vi att ÖP:ns ställningstaganden möjliggör för 
alla de framtagna alternativen.  
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Yrkanden 
Robert Thunfors (SJVP) yrkar avslag på regionala utvecklingsutskottets förslag. 
 
Mona Hammarstedt (KD) instämmer i Robert Thunfors yrkande. 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionala utvecklingsutskottets förslag. 
 
Jäv 
Isabell Mixter (V) anmäler jäv. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer regionala utvecklingsutskottets förslag och Robert Thunfors 
(SJVP) m fl:s avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att 
regionala utvecklingsutskottets förslag bifalles, då votering begärs. 
 
Votering 
Den som tillstyrker regionala utvecklingsutskottets förslag röstar ja, den som 
tillstyrker Robert Thunfors (SJVP) m fl:s avslagsyrkande röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 13 ja-röster, 3 nej-röster och 1 frånvarande 
 
Följande röstar ja: 
Glenn Nordlund (S), Sara Nylund (S), Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), 
Åke Nylén (S), Siw Sachs (S), Birgith Johansson (S), Anna Proos (M), Jeanette 
Karlsson (M), Erik Thunefors (SD), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C) och 
Ingeborg Wiksten (L). 
 
Följande röstar nej: 
Robert Thunfors (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD). 
 
Frånvarande: 
Isabell Mixter (V) 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att regionala utvecklingsutskottets 
förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Remissversion Sundsvalls ÖP 2040: https://karta.sundsvall.se/op2040/#  
Yttrande över remiss – samråd om Översiktsplan Sundsvall 2040, bilaga 57 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2021-10-12 21RS1 53 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 1 oktober 2021, § 91 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss – samråd om Översiktsplan Sundsvall 2040”.  
 
 
 
 
 
 
 
Reservationer 
Robert Thunfors (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) 
reserverar sig mot beslutet: 
"I jämförelse med exempelvis Timrå kommuns svar på remissen på Sundsvalls 
kommuns översiktsplan 2040 är Regionens remissvar väldigt lång och inne på en 
detaljnivå som kan mer eller mindre kan tolkas vara pekpinnar och 
översittarfasoner.  
 
Vi har förståelse att regionen måste utgå från den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) i sitt remissvar. Men RUS:en är så pass allmänt hållen gällande stora 
sektorsområden att det går att ha synpunkter på det mesta.  
Det är rimligt att regionen har synpunkter i det stora dragen utifrån RUS:en men 
måste ha samtidigt ha respekt för det kommunala självstyret och att Sundsvalls 
kommuns medborgare väljer sina egna representanter i sitt eget fullmäktige och 
som äger sin egen översiktsplan.  

Avslutningsvis är det ett stort kapitel om vindkraft. Från Sjukvårdspartiets sida vill 
vi poängtera att Översiktsplanen kommer vara än viktigare när regeringen vill 
inskränka det kommunala vetot kring vindkraftsindustriområden. Vindkraften är 
skadlig för djur, natur, miljö och klimat och dessa aspekter lyfts inte fram av 
regionen. 
 
Att Moderaterna och Liberalerna ställer sig bakom detta remissyttrande i denna del 
är häpnadsväckande med tanke på deras kritik mot vindkraft i övrigt." 
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§ 301 Ansökan om företagsstöd - Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB 
 
Diarienummer: 21RS10739  
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl  
Handläggare: Lotta Ehinger 
 
Total investering: 9 300 000 kronor, varav 7 100 000 kronor är godkända 
kostnader 
Stödbelopp: 2 130 000 kronor 
Stödprocent: 30 procent 
Ärendeid:  20308255 
 
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga 
medel för att främjande och skapande av regional utveckling och tillväxt, 1:1-
anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar 
varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på 
marknadsmässiga villkor. 
 
Sökandeföretaget 
Företaget utvecklar, designar och tillverkar medicinteknisk utrustning av olika slag. 
Verksamheten startades i Örnsköldsvik på 40-talet och drivs fortfarande av släkten 
Sjöblom i samma stad. Kunderna har de nationellt och internationellt. 
 
Sammanfattning av investeringen 
Sökande ser god efterfrågan på sina produkter och för att fortsätta företagets 
utveckling har de flyttat till nya större lokaler i Örnsköldsvik. För att möta sin 
tillväxtplan behöver de anpassa verksamhetslokalerna och investera i ytterligare 
maskiner för sin tillverkning. Syftet med investeringarna är att kunna öka 
kapaciteten, för att på så sätt skapa och främja ytterligare tillväxt. 

 
Beslutsmotivering 
Sökandeföretaget har en väletablerad verksamhet i Örnsköldsvik, där de satsar för 
att fullfölja utvecklingen av företaget. Via investeringarna skapas möjligheter för 
fortsatt tillväxt och fler anställda i sökandeföretaget. Bedömningen är att 
sökandeföretaget över tid visat på kapacitet att driva och utveckla företaget samt att 
de nu visar på drivkraft att fortsätta utvecklingen hållbart. 
 
Satsningen har en god koppling till regionala utvecklingsstrategin, RUS, och 
målområde: ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer 
att växa” och särskilt prioriteringen ”Fler nya och växande hållbara företag och fler 
företagsamma invånare”. Eftersom sökande strävar efter att utveckla företaget för  
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tillväxt. Knyter också an till regionala innovationsstrategin för smart specialisering 
inom utvecklingsområdet Kris och räddning. 
 
Utifrån ovanstående föreslås sökandeförtaget beviljas företagsstöd för 
investeringarna. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd till Region Västernorrland 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 1 oktober 2021, § 93 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 
 
att bevilja Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB 2 130 000 kronor i regionalt 
företagsstöd. 
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§ 302 Region Västernorrland, fullvärdig medlem i Kvarkenrådet från  
1 januari 2022 

 
Diarienummer: 21RS9682 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen Regional utveckling har på uppdrag av regionstyrelsen (9 september 
2021) tagit fram ett underlag som tydliggöra vad ett medlemskap i Kvarkenrådet 
innebär, kostar och kan ha för positiva effekter för Region Västernorrlands arbete 
för regional utveckling i länet. Underlaget förtydligar även hur ett medlemskap 
stämmer överens med målområden i den regionala utvecklingsstrategin, samt i den 
underliggande smarta specialiseringsstrategin. Förslaget ligger även i linje med den 
pågående översynen av Region Västernorrlands internationella beslut och de 
ställningstaganden som gjorde i regionstyrelsen, samtidigt som inriktningsbeslutet 
om Kvarkenrådet fattades. 
 
Utifrån de bilagda beslutsunderlagen föreslås Regionfullmäktige att besluta om ett 
medlemskap i Kvarkenrådet från januari 2022. 
 
Yrkanden 
Sara Nylund (S) yrkar att ärendet beslutas i regionstyrelsen i sin helhet samt en 
ändring av andra att-satsen ”att uppdra till regiondirektören att verkställa beslutet 
inför 2022”. 
 
Anna Proos (M) instämmer i Sara Nylunds yrkande. 
 
Isabell Mixter (V) yrkar i första hand avslag på regionala utvecklingsutskottets 
förslag och i andra hand enligt Sara Nylunds (S) ändringsyrkande. 
 
Mattias Rösberg (SJVP) och Robert Thunfors (SJVP) yrkar avslag på regionala 
utvecklingsutskottets förslag. 
 
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till regionala utvecklingsutskottets förslag. 
 
Jessica Ulander (C), Erik Thunefors (SD) och Mona Hammarstedt (KD) instämmer 
i Jonny Lundins yrkande. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer regionala utvecklingsutskottets förslag om att ansöka om 
medlemskap och Mattias Rösberg (SJVP) m fl:s avslagsyrkande under proposition, 
vilket godkänns, och finner att regionala utvecklingsutskottets förslag bifalles, då 
votering begärs.  
 
Den som tillstyrker regionala utvecklingsutskottets förslag om att ansöka om 
medlemskap röstar ja, den som tillstyrker Mattias Rösberg (SJVP) m fl:s 
avslagsyrkande röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 13 ja-röster och 4 nej-röster. 
 
Följande röstar ja: 
Glenn Nordlund (S), Sara Nylund (S), Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), 
Åke Nylén (S), Siw Sachs (S), Birgith Johansson (S), Anna Proos (M), Jeanette 
Karlsson (M), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mona Hammarstedt (KD) 
och Ingeborg Wiksten (L). 
 
Följande röstar nej: 
Isabell Mixter (V), Erik Thunefors (SD), Robert Thunfors (SJVP) och Mattias 
Rösberg (SJVP). 

 
Ordförande finner efter genomförd votering att regionala utvecklingsutskottets 
förslag bifalles. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Sara Nylund (S) m fl:s ändringsyrkande och regionala 
utvecklingsutskottets förslag under proposition, vilket godkänns, och finner att 
ändringsyrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Fördjupat beslutsunderlag, bilaga 58 
Informationsmaterial och årsberättelse från Kvarkenrådet, bilaga 59 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 1 oktober 2021, § 95 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag  
 
att ansöka om medlemskap i Kvarkenrådet EGTC från och med 1 januari 2022; 
samt 

 
att uppdra till regiondirektören att verkställa beslutet inför 2022. 
 
 
  

 
 

Reservationer 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Erik Thunefors (SD), 
Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 
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§ 303 E-förslag – Externa initiativ 
 
Diarienummer: 20RS12274 
Ärendeansvarig: Lars-Erik Marklund 
Handläggare: Antonia Bergström 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Region Västernorrland idag saknar en struktur för att fånga 
upp medborgares initiativ till medborgardialog finns ett behov av att undersöka 
sådana exempel mer grundligt. För att få en uppfattning hur e-förslag skulle fungera 
i praktiken för Region Västernorrland skulle en mer grundlig omvärldsbevakning 
behöva genomföras, kostnader estimeras och potentiellt berörda verksamheter och 
politiska organ inkluderas i arbetet med att ta fram ett förslag på hur det skulle 
fungera och om e-förslag är en metod Region Västernorrland bör använda sig av.  

 
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet 28–29 april 2021, § 123, att uppdra 
till regionstyrelsen att utreda och komma med förslag på hur e-förslag som metod 
kan utformas och implementeras i Region Västernorrland samt att utredningens 
slutsatser återrapporteras till regionfullmäktige senast april 2022 inför ett 
ställningstagande om eventuellt införande av e-förslag. 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till regiondirektören att utreda och komma med förslag på hur e-förslag 
som metod kan utformas och implementeras i Region Västernorrland samt att 
utredningens slutsatser återrapporteras till regionfullmäktige senast april 2022. 
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§ 304 Delgivningar 

 
Protokoll 
Almi Företagspartner Mitt AB: 10 juni 2021, bilaga 60 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län: 27 augusti 2021, bilaga 61 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län: 8 september 2021, bilaga 62 
Norra sjukvårdsregionförbundet: 29 september 2021, bilaga 63 
Personalpolitiska och allmänna utskottet: 10 september 2021 
Regionens revisorer: 15 september 2021 
Patientnämnden – Etiska nämnden: 16 september 2021 
Regionala utvecklingsutskottet: 1 oktober 2021 
Finansutskottet: 6 oktober 2021 
 
 
Skrivelser 
Ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021. 
Ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
om utbetalning av ersättning till regionerna, bilaga 64 
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§ 305 Inbjudningar och konferenser 
 
Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda, SKR, 10 november, bilaga 65 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att varje parti beställer en länk till webbinariet. 
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§ 306 Fyllnadsval ersättare i Finansutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Elisabet Lassen (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Finansutskottet varför 
regionstyrelsen har att utse ny ersättare. 
 
Nominerad: Birgith Johansson (S) 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar  
 
att utse Birgith Johansson (S) till ny ersättare Finansutskottet 12 oktober 2021 – 31 
december 2022. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Jonny Lundin 


