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§ 147 Val av justerare 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Lars-Gunnar Hultin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 148 Fastställande av föredragningslista 
 
Ett extra ärende anmäls: ”§ 176, Uppföljning och lägesrapport enligt rutin för 
förstärkt uppsiktsplikt”. 
 
Regionstyrelsen beslutar 

 
att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till 
föredragningslista. 
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§ 149 Förlängning av samverkansavtalet med kommunerna avseende 

hjälpmedel 
 
Diarienummer: 21RS13283 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Ewa Klingefors 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har ett avtal med kommunerna, vilket reglerar samverkan 
kring hjälpmedel. Nuvarande avtal är sedan tidigare förlängt t om den 30 juni 2022, 
då den gemensamma bedömningen var att huvudmännen till kommande 
halvårsskifte skulle ha genomarbetat samtliga delar. Inom ramen för den pågående 
översynen av hjälpmedelssamverkan ingår ett flertal aktiviteter, varav några är 
slutförda medan andra fortfarande pågår. 
 
För att få en välfungerande hjälpmedelssamverkan behöver ett nytt avtal 
kompletteras med anpassningar utifrån den översyn av hjälpmedelskommitténs roll 
och hjälpmedelssamordnarfunktionen som gjorts. Dessutom är det angeläget att 
tydliggöra hjälpmedelssamverkans roll och plats i den nya samverkansmodell som 
Social ReKo håller på att ta fram och som förväntas bli klar efter sommaren. 
 
Arbetet har nu visat sig ta väsentligt mer tid än beräknat, samtidigt som resurser 
från samtliga intressenter inte alltid varit tillgängliga. 
 
I syfte att få samtliga delar färdigställda och därigenom skapa förutsättningar för en 
än mer välfungerande hjälpmedelssamverkan för framtiden, skulle innevarande 
avtal behöva förlängas t om årets slut.  
 
Ärendet har i april 2022 hanterats i Social ReKo, där man rekommenderat 
huvudmännen att ställa sig bakom liggande förslag. 
 
Konsekvensanalys 
För regionens berörda verksamheter får inte en förlängning av avtalet några 
oönskade konsekvenser. Ej heller bedöms det ur horisontella perspektiv få några 
negativa konsekvenser för brukare av hjälpmedel. 

 
Beslutsunderlag 
Samverkansavtal mellan Kommunerna och Region Västernorrland om 
Tillhandahållande av hjälpmedel, bilaga 1 
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Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 97 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att förlänga nuvarande avtal för hjälpmedelssamverkan med kommunerna under 
perioden 1 juli 2022 - 31 december 2022.  
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§ 150 RPK Vårdlokaler Nacksta, Produktion  

Projektnummer 9782 
 
Diarienummer: 20RS1060 
Ärendeansvarig: Magnus Kristiansson, Bengt Eriksson 
Handläggare: Michael Nordström 

 
Ärendebeskrivning 
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är en av fem regionkliniker i Sverige. 
Kliniken har idag sin verksamhet fördelad på två verksamhetslokaler. Dels i en för 
ändamålet särskilt anpassad fastighet i Nacksta och dels lokaler i sjukhuset i 
Sundsvall.  

Verksamheten består idag av 8 avdelningar, varav 5 finns i Nacksta, och 3 i 
sjukhusets lokaler. Central administration och övriga gemensamma funktioner samt 
lokal för förvaltningsrättens sammanträden finns i Nacksta. 

Den 26 oktober 2018 § 342, godkände regionstyrelsen att Regionfastigheter får 
utföra ett initialt programarbete i syfte att planera för en tillbyggnad av den 
rättspsykiatriska regionkliniken i Nacksta, Sundsvall. Detta beslut grundade sig på 
en inledande förstudie för att bland annat bedöma det totala behovet av vårdplatser i 
ett längre perspektiv.  

Att delar av verksamheten bedrivs i lokaler på sjukhuset i Sundsvall, som 
egentligen inte varit ämnade för den verksamheten, innebär betydande risker och 
olägenheter. Lokalerna uppfyller inte de krav som Socialstyrelsen/IVO och 
Arbetsmiljöverket idag ställer för att godkännas för rättspsykiatrisk vård. En fortsatt 
verksamhet i de lokalerna förutsätter investeringar i främst ökad säkerhet och 
patientmiljö, men även uppdelningen på två lokaliseringar utgör en orationell 
verksamhet med merkostnader för personal och för dagliga transporter.  

Mot den bakgrunden beslutade regionfullmäktige den 26–27 februari 2020, § 16, att 
förprojektering av RPK Vårdlokaler ska genomföras. 

Under förprojekteringen har fördjupning skett i tre viktiga frågor; dels status och 
förutsättningar beträffande RPKs lokaler på sjukhuset i Sundsvall, dels ytterligare 
utökning av totala antalet vårdplatser samt dels behovet av lokaler för stöd och 
service till vårdavdelningarna.  

Verksamheten har under arbetet med programmet kommit att närmare utreda de 
aktuella förutsättningarna för lokaliseringen på sjukhuset och konstaterat att tidigare 
antaganden om alternativet att där fortsätta verksamheten en längre tid, inte är 
realistiskt sett till de riskbedömningar som nu utvecklats djupare  

Förprojekteringen har resulterat i en sammanfattande förprojekteringsrapport för 
den planerade till- och ombyggnaden.  
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Med förprojekteringen som underlag beslutade regionfullmäktige 2021-04-28 att 
genomföra detaljprojektering av projekt 9782 RPK Vårdlokaler Nacksta. 
 
Detaljprojektering är färdigställd och har resulterat i  
 
- bygghandlingar i form av ritningar och beskrivningar 
- uppdaterad utgiftskalkyl  
- uppdaterad hyresberäkning 
- uppdaterad tidplan 
 
Generalentreprenör har upphandlats, med villkor i upphandlingen att erforderliga 
beslut fattas för byggstart. 
 
Genomförandetidplan är uppdaterad och lokalerna beräknas vara färdigställda till 
sommaren 2025. 

Med antaget och planerat huvudscenario att tillkommande vårdplatser i huvudsak 
kan beläggas med utomlänspatienter, medför ett genomförande av investeringen att 
klinikens resultat på årsbasis bedöms uppgå till ca 42,6 mnkr vid full beläggning av 
de nya vårdplatserna. I detta resultat ingår full belastning med tillkommande hyror 
om ca 29.2 mnkr per år samt övriga utökade verksamhetskostnader baserat på en 
investeringsutgift om 607 mnkr och en ränta på 3%.  

Alternativa scenarier enligt bilaga Resultat och resultateffekter vid justeringar. 

Den totala utgiften för projektet har bedömts till ca 607 miljoner kronor inklusive 
för- och detaljprojektering vilket tidigare beviljats medel om 43 mnkr. 
 
Grundinriktningen är att projektet egenfinansieras av regionen för den del som 
avser regionens andel av patienter och resterande del finansieras genom extern 
upplåning. 
 
Denna strategiska investering ska inte ha någon påverkan på gällande principer för 
fastställande av investeringsramar under genomförandeperioden. 
 
Ärendet har hanterats i Centrala investerings-och beredningsgruppen (CIBG) den 7 
april 2022. 
 
Yrkanden 
Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar avslag på 
finansutskottets förslag. 
 
Glenn Nordlund (S), Åke Nylén (S) och Jonny Lundin (C) yrkar bifall till 
finansutskottets förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Mattias Rösberg (SJVP) m fl:s 
avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets 
förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Förprojekteringsrapport Vårdlokaler Nacksta, daterad 2021-03-08, bilaga 2 
Uppdaterad utformning av tillbyggnad, bilaga 3 
Psykiatrin i siffror – Rättspsykiatri 2020, bilaga 4 
Investeringsansökan 2022-04-12, bilaga 5 
Resultat och resultateffekter vid justeringar, bilaga 6 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 96, bilaga 7 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 96 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 98 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att bevilja igångsättning av produktion av projekt 9782 RPK Vårdlokaler Nacksta; 
 
att utöver redan beslutade medel om 43 mnkr avseende för- och detaljprojektering 
godkänna att 564 mnkr för produktion av projekt 9782 inarbetas i budget och plan 
för åren 2022 till 2025 (varav 60 mnkr avser 2022); 
 
att investeringen i sin helhet finansieras med externa medel genom upplåning; 
 
att projektet återredovisas till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 2 
ggr/år under produktionsfasen;  
 
att de ökade driftskostnaderna beaktas och finansieras inom den ekonomiska ramen 
för Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall; samt 
 
att verksamheten bedöms som strategisk och riktas i huvudsak till ett externt 
nationellt behov, vilket i detta fall motiverar en extern finansiering genom 
upplåning. 
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Reservation 
Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) 
reserverade sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande till ärendet i sin 
helhet: 
”Redan mellan förstudierapport och förprojektrapport ökade den beräknade 
kostnaden för det här projektet med orimliga 80 procent. Från 260 miljoner till 470 
miljoner. Förvisso framförde Regionfastigheter då att vårdplatserna ökat samt att 
lokalytan ökat. Dessa hade ökat med 11 respektive 31 procent. Förstudierapporten 
får ha en kalkylosäkerhet på +/- 30 procent, men här visade det sig vara betydligt 
mer fel än så, hela 80 procent. 
Som någon form av förklaring angavs att ”verksamheten genomfört en strategisk 
omprioritering av lokalbehovet för stöd och service till vårdavdelningarna. Detta 
har medfört en inte oväsentlig utökning av lokalarean – och därmed kostnader – 
avseende lokaler för pedagogiska funktioner, personal (matsal, omklädning, 
friskvård), administrativa funktioner samt kommunikations- och säkerhetslösningar 
för byggnaden. Bakgrunden till detta kan härledas till en utökning med en 
vårdavdelning, ambition att skapa långsiktig uthållighet samt förmåga att ligga i 
framkant inom rättspsykiatrisk vård nationellt” 
Sjukvårdspartiet ställde sig frågande enligt följande: Strategisk omprioritering? Att 
det blir dyrare med ännu en vårdavdelning är klart. Men alla andra anförda 
lokalbehov så som: lokaler för stöd och service till vårdavdelningarna, lokaler för 
pedagogiska funktioner, personal (matsal, omklädning, friskvård), administrativa 
funktioner samt kommunikations- och säkerhetslösningar kan inte anföras som en 
förklaring för den astronomiska skillnaden i kostnad mellan förstudierapporten och 
förprojektrapporten. Dessa lokaler borde ju ha varit kända redan vid förstudien. 

 
Mot bakgrund av detta yrkade jag i Regionstyrelsen återremiss med nedanstående 
motivering: 
Att Regiondirektören ger Regionfastigheter i uppdrag att återkomma för beslut om 
detaljprojektering efter att man noga och detaljerat förklarar vad som hänt mellan 
förstudierapporten och förprojektrapporten. Ett underlag som tydligt förklarar hur 
projektet nu vid förprojekteringens redovisning har blivit 80 procent dyrare sedan 
förstudiens redovisning. 
Bortsett från ”Att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag…….” yrkade 
jag precis samma i Regionfullmäktige.  
 
Inte i någon instans bifölls återremissyrkandena. 
Nu ses resultatet. Detaljprojekteringen hävdar att kostnaden nu kommer bli 607 
miljoner. Utan att projektets omfattning ändrats sedan förprojektavstämningen. En 
ytterligare kostnadsökning från förprojektet med hela 29 procent (officiellt får max 
20% kalkylosäkerhet finnas). Totalt sedan förstudien har nu kostnaden stigit med 
ofattbara 133 procent.  
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Eftersom de officiella kalkylosäkerheterna hittills alltid överskridits håller jag inte 
för osannolikt att den slutgiltiga totala projektkostnaden kan komma att bli från 
drygt 670 till uppemot 800 miljoner kronor totalt.  
Mot bakgrund av detta yrkar jag denna gång avslag. Det går inte att lita på 
Regionfastigheters redovisade kostnader för det här projektet, vilket upprepade 
gånger bevisats vid rapporteringstillfällena (förstudie, förprojektrapport och nu 
detaljprojektrapport). Det blir också osäkert att titta på alla kalkyler kring projektets 
bärighet, när själva kostnaden för det konstant visar sig vara fel.” 
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§ 151 Operationscentrum Örnsköldsviks sjukhus: Produktion, Byggstart 
Projektnummer: 9431  

 
Diarienummer: 20RS6520 
Ärendeansvarig: Bo-Göran Danielsson 
Handläggare: Anders Setterqvist, Michael Nordström 

 
Ärendebeskrivning 
Operationsavdelningen i Örnsköldsvik uppfyller på flera områden inte dagens krav 
för denna typ av verksamhet. Därför bedöms upprustning/ombyggnad av lokalerna 
nödvändig för att klara patientsäkerhet och arbetsmiljö.  
 
Utifrån dåvarande Landstingsstyrelsens beslut den 8 april 2015 genomfördes en 
förstudie där behov och möjligheter har utretts. Den ursprungliga förstudien 
färdigställdes i april 2016 och har under första halvåret 2020 genomgått en 
uppdatering, i syfte att säkerställa tidigare antaganden och idag aktuella 
förutsättningar.  
 
Den 10 september 2020 gav Regionstyrelsen i uppdrag till Regionfastigheter att 
genomföra förprojektering av Operationscentrum.  
 
Den 10 februari 2021 gav Regionstyrelsen i uppdrag till Regionfastigheter att 
genomföra detaljprojektering av Operationscentrum. Denna har resulterat i 
färdigställda bygghandlingar.  
 
I projektet Operationscentrum ingår utöver operationsavdelningen åtgärder i den 
befintliga sterilcentralen samt iordningställande av operationssal för 
Ögonmottagningen.  
 
Detaljprojektering har färdigställts och en Generalentreprenör har upphandlats, med 
villkor i upphandlingen att erforderliga beslut fattas. 
 
Den totala projektkostnaden för ombyggnad av dessa delar uppskattas till 264 mnkr. 
 
Från den totala projektkostnaden 264 mnkr avgår 22 mnkr från tidigare beslut 
(Förstudie/För- och detaljprojektering) samt 42 mnkr för året 2025 vilket ger 200 
mnkr. 
 
I projektkostnaden ingår kostnad för medicinteknisk utrustning. 
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Förändring av lokalhyra efter investering är preliminärt beräknad till ca 11,9 
mnkr/år och kostnaden för medicinteknisk utrustning är beräknad till ca 2,1 mnkr/år 
för vilket hälso- och sjukvårdsnämnden har att beakta inom sin totala ram och vilket 
verksamheterna behöver reservera budgetutrymme för med start 2025. 
 
Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen 2022-03-01. 
 
Beslutsunderlag 
9431 Investeringsansökan 2022 rev. 20220511, bilaga 8 
Gestaltningsprogram ÖOPC 2021-02-19, bilaga 9 
Informationshandling B700-A-IH01, bilaga 10 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden 30–31 mars 2022, § 61, bilaga 11 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 30–31 mars 2022, § 61 
Återremitterat vid Finansutskottet den 5 april 2022 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 99 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att de ökade driftskostnaderna ca 14 mnkr beaktas och finansieras inom den totala 
driftsbudgetramen för Hälso- och sjukvårdsnämnden; 
 
att Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra produktion av projekt 9431 
Operationscentrum Örnsköldsvik;  
 
att godkänna att 200 mnkr till produktion av projektet får ianspråktas ur avsatta 
medel i Regionstyrelsens investeringsplan för 2022–2024 samt dessutom genom att 
42,0 mnkr beaktas och sedermera kan ianspråktas i investeringsbudget för år 2025; 
samt 
 
att projektet återredovisas till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 2 
ggr/år under produktionsfasen. 
 
 

 
 

Delges 
Lena Kåhre 
Dick Rytterdahl 
Lars Halén 
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§ 152 Information, beredning av Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023–

2025 
 
Diarienummer: 22RS3735 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrlands nya styrmodell fastställdes med ikraftträdande 2022. 
Implementering påbörjades utifrån ett planeringsperspektiv under 2021 och kommer 
att vidareutvecklas och byggas på allteftersom.  
 
Under våren bereder regionstyrelsen regionplanens ambitioner och ramar 2023–
2025 via ett antal dialogmöten i en politisk beredningsgrupp bestående av 
representanter från alla nämnder (majoritet och opposition). 
 
Dialoger förs mellan respektive nämnd och dess förvaltningar/områden. Dialogerna 
förankras vidare i förvaltningarna, och mynnar ut i att nämndens verksamhetsplan 
inklusive budget 2023–2025 fastställs. Planen beslutas under oktober månad och 
innehåller:  
- Ett samlat dokument med verksamhetsplanering och ekonomiska ramar för 

kommande år, samt plan för nästkommande två år. 
- Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplanen. 
- Mål ur regionplan som ingår i nämndens/styrelsens ansvarsområden respektive 

mål som är nämndens/styrelsens egna. Till målen kopplas indikatorer med 
tillhörande målnivåer. Förvaltningen lägger till aktiviteter i nästa led samt 
eventuellt ytterligare indikatorer. 

- Samtliga mål och indikatorer riktas till den/de förvaltningar som ska ansvara 
för måluppfyllelse.  

 
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025 behöver anpassas efter den nya 
förtroendemannaorganisation som beslutades av Regionfullmäktige i februari 2022 
(§13), som träder i kraft 1 januari 2023.  
 
I verksamhetsplaneringsprocessen inför 2023-2025 lyfts bland annat personal- och 
arbetsmiljöfrågor på ett tydligare sätt, vilket i första hand kommer att beröra 
förvaltningarnas processer. Fortsatt central vidareutveckling utifrån olika delar, 
pågår under ledning av HR. 
 
Nämndernas/styrelsens verksamhetsplan inklusive budget 2023–2025 följs upp via 
två delårsrapporter per år (januari-mars, respektive januari-augusti) och årsrapport.  
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-05-24 22RS1 14 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Utvalda följetal och aktiviteter följs därutöver upp genom uppföljningsdialoger på 
månadsbasis.  
 
Finansutskottet bereder verksamhetsplanen 2023-2025 och avsätter tid vid utskotten 
augusti till oktober. Beredningens förslag föreligger sedan som beslutsunderlag till 
Regionstyrelsen i oktober.   
 
Beslutsunderlag 
Beredning av nämndens verksamhetsplan 2023–2025, bilaga 12 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 100 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 

  
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Förvaltningschef 
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§ 153 Delårsrapport 1 (januari-mars 2022) – Regionledningsförvaltningen  
 
Diarienummer: 22RS336 
Ärendeansvarig: Lars-Erik Marklund 
Handläggare: Annika Boman 

 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars 2022. Fokus i rapporteringen ligger 
på väsentliga händelser/påverkande faktorer samt återrapportering av aktiviteter. 
Rapporteringen omfattar därtill utvalda följetal gällande bland annat ekonomi och 
personal.   
 
Förvaltningens verksamhet är fortsatt präglad av Covidpandemins följder, liksom 
det ändrade säkerhetsläget i Europa. Kompetensförsörjningssituationen beskrivs 
som utmanande. Verksamhetsutveckling sker bland annat genom digitalisering och 
samverkan med olika aktörer. Genomlysningen av Regionledningsförvaltningen 
fortsätter. 
 
Regionledningsförvaltningens resultat per sista mars slutar på +27 mnkr. Det 
positiva resultatet beror till stor del på att extra tilldelade medel i form av 
tilläggsbudgetar för riktade satsningar och införandet av FVIS har inkommit medan 
kostnaderna och utbetalningar inte upparbetats i samma omfattning. 
 
Förvaltningens prognos per sista mars visar på ett överskott om +38 mnkr, av det 
står Vårdvalet för +19 mnkr och förvaltningens övriga verksamheter prognostiserar 
tillsammans ett överskott om 19 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 januari-mars 2022, Regionledningsförvaltningen, bilaga 13 
 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 101 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att fastställa ”Delårsrapport 1, januari-mars 2022, Regionledningsförvaltningen”. 
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§ 154 Delårsrapport 1 (januari-mars 2022) - Regional utveckling  
 
Diarienummer: 22RS4835 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Caroline Frank 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har under perioden verkat inom samtliga målområden och 
specifika mål med över lag goda resultat. Vi vill dock särskilt uppmärksamma 
den kostnadsökning som sker gällande regional tågtrafik, de kostnadsdrivande 
sjukresorna – där vi tar ordentligt tag i arbetet för ökad samordning, de nya 
uppdrag vi ser inom det regionala utvecklingsansvaret samt de utmaningar vi 
ser i länet, förvaltningens behov av att utveckla verksamheten genom externt 
finansierad projekt och satsningar – då regionanslaget inte står i relation till 
uppdraget, samt problemen med måluppfyllelse av RVNs hållbarhetsplan. 
Förvaltningen lämnar en årsprognos på ett överskott om 1,3 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 (januari-mars 2022), Regional utveckling, bilaga 14 
 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 102 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att lägga ”Delårsrapport 1 (januari-mars 2022), Regional utveckling” till 
handlingarna. 
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§ 155 Kompensation för ökade bemanningskostnader p.g.a. moms 
 
Diarienummer: 22RS2697 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Johanna Gustin 

 
Ärendebeskrivning 
Fr.o.m. 2019-07-01 är det moms på hyrpersonal vilket inneburit att kostnaden för 
hyrpersonal ökat med 25% för privata vårdgivare och 6% för vårdgivare i regionens 
regi. 
 
Regeringen har beslutat att regionerna får rekvirera medel i syfte att omförhandla 
ingångna befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård. Syftet 
är att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget. Första 
året medlen fanns att rekvirera var 2020. Under 2020 och 2021 har Region 
Västernorrland rekvirerat den totala möjliga summan för vartdera året. Dessa medel 
har fördelats till samtliga privata vårdgivare med vårdavtal enligt Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) utifrån antal listade. 
 
Bakgrunden till beslutet 2020 om att fördela medlen till samtliga privata vårdgivare 
med vårdavtal enligt Lagen om valfrihetssystemet (LOV) var att jurister hos 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menade att det var tveksamt om det var 
förenligt med lagstiftningen om valfrihetssystem (LOV) att basera ersättningen på 
faktorer som har att göra med utförarnas sätt att organisera sin verksamhet. De 
ansåg det heller inte vara förenligt med LOV att göra ändringar retroaktivt. 
Vårdföretagarna var av samma uppfattning, att ersättningen kunde fördelas till 
samtliga privata vårdgivare. 
 
Region Västernorrland kan, för 2022, rekvirera 4 911 073 kr. 
 
Förslaget är att medlen behandlas på samma sätt som föregående år, dvs att medlen 
även under 2022 fördelas till samtliga privata vårdgivare med vårdavtal enligt 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) utifrån antal listade.  

 
Beslutsunderlag 
Medel till regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökade 
bemanningskostnader 2022, bilaga 15 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 103 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att fördela de statliga medlen för momskompensation till privata vårdgivare med 
vårdavtal enligt Lagen om valfrihetssystem LOV utifrån antal listade. 
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§ 156 Yttrande över remiss från justitiedepartementet; promemorian 

Viktig meddelande till allmänheten - en översyn av VMA-systemet 
(Ds 2022:1) 

 
Diarienummer: 22RS2893 
Ärendeansvarig: Krister Bjermert  
Handläggare: Anna Forsberg 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian 
Viktigt Meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet (DS2022:1). 
 
Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA-
systemet) syftar till att kunna varna och ge vägledande information vid olyckor, 
svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och andra allvarliga händelser. 
Meddelanden som behöver nå allmänheten i samband med sådana situationer, s.k. 
viktiga meddelanden till allmänheten, är grundläggande för att kunna skydda 
medborgare och egendom såväl vid allvarliga olyckor i fredstid som under höjd 
beredskap. VMA-systemet är inte något tekniskt system utan kan beskrivas som en 
ordning för varning och information till allmänheten genom olika kanaler.  
 
Utredningens uppdrag har bestått i att göra en översyn av VMAsystemet och föreslå 
en mer sammanhållen författningsreglering av hela systemet som ska vara tillämplig 
på varning i fred och krig. I översynen har utredningen haft att utgå från det 
nuvarande systemet. 
 
Regionens synpunkter enligt nedan 
Förslag: Grunderna för begäran om och sändning av viktiga meddelanden till 
allmänheten bör regleras i en egen författning. 
 
Region Västernorrland instämmer i utredningens slutsats då nuvarande ordning 
baserat på överenskommelser och avtal är otydlig för aktörerna. 
Som utredningen konstaterat bör lagstiftningen vara teknikneutral för att kunna 
justera systemets kanaler över tid. 
 
Förslag: Den föreslagna lagstiftningen ska tillämpas för varning och information 
till allmänheten i samband med olyckor, allvarliga störningar av den allmänna 
ordningen eller säkerheten, extraordinära händelser i fredstid, fredstida 
krissituationer samt vid höjd beredskap. Lagen ska även tillämpas vid 
överhängande fara för sådana situationer. 
 
Region Västernorrland instämmer i förslaget. För att tydliggöra för aktörerna bör 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges i uppdrag att ta fram 
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kunskapsstöd och riktlinjer för när VMA ska sändas och vilka kanaler som bör 
nyttjas. 
 
Förslag: Sändning av ett viktigt meddelande till allmänheten om att faran är över 
kan begäras när den händelse som gett upphov till ett tidigare meddelande är över 
och fara inte längre föreligger. 
 
Region Västernorrland vill understryka vikten av att informera allmänheten om att 
faran är över. Att lagstiftningen öppnar upp för att ett sådant meddelande kan 
skickas är bra. Tydlighet i meddelanden är av största vikt. Information om att faran 
är över bör därför vara mer regel än undantag. 
 
Förslag: Endast myndigheter bör vara behöriga att begära sändning av viktigt 
meddelande till allmänheten enligt den föreslagna lagstiftningen. Det innebär att 
enskilda aktörer inte längre bör ha sådan behörighet. 
 
Region Västernorrland instämmer inte i utredningens förslag om att begränsa 
enskilda aktörers behörighet att begära sändning av VMA. Vid en händelse av den 
art som föranleder VMA är tiden för sändningen av största vikt. Förseningar till 
följd av att tex en enskild aktör saknar rättigheten och därmed måste gå via 
geografiskt områdesansvarigmyndighet kan vara förödande.  
Vilka enskilda aktörer som ska ges behörighet att begära sändning av VMA bör 
pekas ut av de geografiskt områdesansvariga myndigheterna. 
 
Övriga synpunkter 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) helhetsansvar för VMA -
systemet och dess förvaltande ansvar för utomhusvarningssystemet förtydligas i 
utredningens förslag. Region Västernorrland understryker vikten av att informera 
allmänheten om vad utomhusvarningen innebär. 
 
Regionen vill även understryka vikten av att systemet är uppbyggt så att det 
fungerar utan behov av central styrning. Vid kris måste vi räkna med att nationella 
nätverk slås ut och då behöver systemet kunna aktiveras manuellt på lokal nivå, 
även om denna nivå är isolerad från nationella nätverk. 
 
I dagsläget har inte alla kommuner tillgång till utomhusvarningssystemet. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör ges i uppdrag att utreda 
huruvida detta bör utökas samt hur ansvar och kostnader för detta ska fördelas. 
 
Remissvaret har samordnats med Säkerhets- och beredskapsfunktionen samt 
Ambulansen. 
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Beslutsunderlag 
Remiss från justitiedepartementet; promemorian Viktig meddelande till allmänheten 
- en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1), bilaga 16 
Yttrande över remiss; promemorian Viktig meddelande till allmänheten - en 
översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1), bilaga 17 
 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 104 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss; promemorian Viktig meddelande till allmänheten - 
en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1)”. 
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§ 157 Överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård: 

Uppföljning av 2021 års medel  
 
Diarienummer: 20RS12908 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Karin Nyman, Ulrika Rönningås 

 
Ärendebeskrivning 
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) träffade för 2021 en 
överenskommelse om jämlik och effektiv cancervård. Region Västernorrland erhöll 
knappt 8,8 miljoner kronor ur överenskommelsen. Här redovisas hur medlen 
använts. 
 
Kort om överenskommelsen 
Staten och SKR har under flera år träffat överenskommelser som rör cancervården. 
2021 bestod överenskommelsen av tre delar, som motsvarar den nationella 
cancerstrategin: 
- Prevention och tidig upptäckt 
- Tillgänglig och god vård med fokus på patienten 

o Standardiserade vårdförlopp (SVF) 
o Barncancer 
o Patientkontakt 

- Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning 
 
Region Västernorrland erhöll totalt 8 797 988 kronor ur överenskommelsen. Hälften 
utbetalades i samband med tecknandet av överenskommelsen, den andra hälften på 
hösten efter godkänd delredovisning till Socialstyrelsen. 
 
Insatser, resultat och effekter 
Huvuddelen av medlen har även 2021 använts för kontaktsjuksköterskor och 
koordinatorer. Detta för att säkerställa att arbetet sker enligt fastlagda rutiner i de 
standardiserade vårdförloppen; ett effektivt och patientsäkert arbetssätt och 
patientflöde. 
 
En målsättning har också varit att förkorta ledtiderna från misstanke till start av 
behandling. Där har vissa tjänster, exempelvis kontaktsjuksköterskor i 
specialistvårdens verksamheter, till exempel medicin, kirurgi, röntgen, urologi och 
kvinnosjukvård finansierats genom överenskommelsen. Beslut om den 
finansieringen har fattats av det lokala programområdet (LPO) för cancer inom 
Region Västernorrland, som är en del i strukturen som utgår från Regionalt 
Cancercentrum (RCC).  
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Från hösten 2021 har rollen som kontaktperson mot RCC åter bemannats med 20% 
av en tjänst. 
 
För flera av de standardiserade vårdförloppen har utveckling av arbetssätt skett 
under 2021. Ett exempel är lungcancer, där bland annat arbetssättet vid förflyttning 
till annan region har utvecklats vilket lett till bättre resultat vad avser ledtiderna. 
 
Under 2021 genomfördes totalt 2775 SVF i regionen, varav det i 1519 fall visade 
sig inte handla om cancer. Motsvarande tal 2019 var 3041 genomförda SVF varav 
1700 ej var cancer. En förklaring till den lägre volymen 2021 kan vara den 
pågående pandemin, som kan ha påverkat människors benägenhet att söka vård. 
Detta behöver dock analyseras ytterligare. 
  
Statistik för helåret 2021 visar att Västernorrland når det så kallade inklusionsmålet 
för standardiserade vårdförlopp (SVF), som är att minst 70% av patienter med 
misstänkt cancer ska utredas enligt ett SVF. Västernorrland når 74% vilket är i nivå 
med riksgenomsnittet. Det kan noteras att måluppfyllelsen varierar mellan olika 
cancerformer.  
 
När det gäller det så kallade ledtidsmålet, som innebär att 80% av patienter som 
utretts enligt SVF ska ha startat behandling inom angiven ledtid, så når 
Västernorrland inte fram; måluppfyllelsen är 58%. Det bör dock noteras att 
Västernorrlands måluppfyllelse är 11 procentenheter bättre än riksgenomsnittet. 
 
Beslutsunderlag 
Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021.Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges kommuner och regioner, bilaga 18 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 105 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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§ 158 Överenskommelse med staten om psykisk hälsa och 
suicidprevention: Uppföljning av 2021 års medel 

 
Diarienummer: 20RS12909 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Karin Nyman, Anna-Karin Drewsen 

 
Ärendebeskrivning 
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har för perioden 2021–2022 
tecknat en överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention. För 
2021 erhåll Region Västernorrland 17,8 miljoner kronor från överenskommelsen, 
plus 4,3 miljoner från länsgemensamma medel. Här följer en redovisning av hur 
medlen använts. 
 
Överenskommelsen i korthet 
Sedan ett flertal år träffas årliga överenskommelser om utveckling av arbetet för 
psykisk hälsa. De syftar till att stödja utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala 
handlingsplaner, till att bidra till bättre förutsättningar för arbete utifrån bästa 
tillgängliga kunskap och till att stödja särskilda vårdformer och effektiva 
målgruppsanpassade insatser. 
 
Medel till Region Västernorrland 
För 2021 erhöll Region Västernorrland 17 885 530 kronor, som enligt beslut i 
regionstyrelsen i april 2021 har använts så här: 
 6 223 552 kronor för utvecklingsarbete enligt lokala handlingsplaner och 

ambitionen att ge vård av hög kvalitet där patienterna finns (mobila lösningar). 
 8 125 869 kronor till att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa hos 

barn och unga 
 2 357 406 kronor till en god vård och omsorg som är effektiv och säker, och 

som utgår från individens behov och är baserad på bästa möjliga kunskap. 
 1178 703 kronor till psykiatrisk traumavård 
 
De länsgemensamma medlen uppgick till 16 248 619 kronor, och av dem 
rekvirerade Region Västernorrland 4 294 271 kronor, varav: 
 1 000 000 kronor till brukare och patienter som aktiva medskapare av vården – 

en mer personcentrerad vård 
 3 294 271 kronor till ungdomsmottagningar 

 
Insatser, resultat och effekter 
Arbetet under 2021 har skett enligt den handlingsplan som finns för psykisk hälsa i 
Västernorrland. Här följer några exempel på insatser och resultat.  
 
- Två kamratstödjare finns inom vuxenpsykiatrin för att fungera som länk mellan 

vårdgivare och patienter. Utvärdering har visat att patientnöjdheten är god. 
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- Kollegial granskning av heldygnsvård (framför allt tvångsvård) vid en 
avdelning har genomförts och lett till revidering av styrdokument och utökad 
egenkontroll. På samma avdelning har också en brukarrevision genomförts i 
syfte att öka tryggheten och förbättra vården. 

 
- Psykiatriskt akutteam har inrättats i Örnsköldsvik, för att stötta akuten och 

primärvårdsjouren kvällar och helger. Teamet ger stöd på plats i stället för att 
patienter ska behöva vända sig till länsgemensam akutmottagningen i 
Sundsvall. Det har lett till färre transporter till Sundsvall.  

 
- En mobil verksamhet, specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) har 

startats i Örnsköldsvik, för att erbjuda individuellt anpassad vård som finns 
nära patientens bostad och sammanhang. Nya arbetsmetoder har utvecklats och 
behovet av såväl vårdtillfällen som vårddygn har minskat avsevärt. Enkäter 
visar på god patientnöjdhet. 

 
- Digitala kontaktmöjligheter har utökats, för att kunna ses oavsett avstånd eller 

då patienter av olika skäl inte kan ta sig till mottagningarna. Både individuella 
kontakter och gruppbehandling har kunnat ske digitalt för vuxna patienter. Det 
har lett till bättre kontinuitet, och uppskjuten vård har kunnat undvikas; man 
kan inte se någon minskning av antalet kontakter under pandemin. 

 
- Barnahus Västernorrland är en verksamhet som möter barn och ungdomar som 

utsatts för eller bevittnat våld, eller som utsatts för sexuella övergrepp. 
Samverkansparter är kommunernas socialtjänst, barn- och ungdomsmedicin, 
BUP i Region Västernorrland, Polisen och Åklagarmyndigheten. Att alla 
verksamheter finns med från början ger ett bättre samordnat stöd, och betyder 
bland annat att barnet inte behöver upprepa sin historia flera gånger vid besök 
hos olika myndigheter.  

 
- Inom barnpsykiatrin har man arbetat för att effektivisera och optimera flödet, så 

att rätt vårdnivå och mer stringenta och likvärdiga vårdbedömningar kan göras 
över hela länet. Medarbetare har också utbildats i bland annat gruppbehandling 
för att snabbare kunna hjälpa fler.  

 
- Ett digitalt formulär på 1177 för egenvårdsbegäran avseende alla under 18 år 

har utvecklats, för att minska tiden för bedömningsbesök. För medarbetarna har 
digitala skattningsformulär och stödjande strukturer för kunskapsstyrning 
införts. 

 
- Barn- och ungdomspsykiatrin har också omorganiserats så att bedömning och 

behandling sker på samma mottagning i Sundsvall, så att väntan mellan 
bedömning och behandling kan minskas. Effekten har blivit att upprepade 
”nybedömningar” på grund av väntetid kan minimeras. 
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- Sju patientföreningar ingår i Brukarrådet Västernorrland och deltar med 

synpunkter på vad som är viktigt i hälso- och sjukvården. Bland annat har en 
utbildning i brukarrevision genomförts med 20-talet deltagare. 

 
- Ett flertal samarbeten och utbildningar har genomförts under 2021 för att ge 

tillgång till bästa möjliga kunskap för god och effektiv vård. Regionen ingår 
exempelvis i flera nationella arbetsgrupper (NAG) och har utökat samarbetet 
inom ramen för regionala och lokala programområden (RPO respektive LPO). 
Styrdokument för ett ledningssystem för att förebygga och åtgärda risker för 
vårdskador har arbetats fram.  

 
- Inom ramen för det suicidpreventiva arbetet, som drivs med länets kommuner, 

har Region Västernorrland särskilt ansvarat för kompetenshöjning för 
medarbetare som möter personer med suicidtankar/planer.  

 
I enlighet med överenskommelsen med staten så har redovisning av samtliga 
insatser skett till SKR. 
 
Utmaningar 
Bristande tillgänglighet, i form av långa väntetider till bland annat barn- och 
ungdomspsykiatrin, fortsätter att vara en utmaning i såväl Region Västernorrland 
som i hela Sverige. Flera omfattande insatser genomförs och medel tillförs, men det 
krävs ett fortsatt och långsiktigt arbete för att komma tillrätta med situationen. En 
stor utmaning är tillgången till särskilda kompetenser, framför allt sjuksköterskor 
och specialistläkare. Då den psykiska ohälsan ser ut att öka så är det en stor 
utmaning att möta den ökade efterfrågan av vårdinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022. 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR), 
bilaga 19 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 106 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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§ 159 Överenskommelse med staten om Sammanhållen, jämlik och säker 

vård: Uppföljning av 2021 års medel  
 
Diarienummer: 20RS12910 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Karin Nyman, Terese Nyberg 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland tilldelades drygt 5 miljoner kronor inom överenskommelsen 
mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om sammanhållen, jämlik och 
säker vård 2021. I detta utlåtande beskrivs hur pengarna har använts och vilka 
resultat som nåtts.  
 
Kort om överenskommelsen 
Överenskommelsen om Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 innehåller flera 
områden, där personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är ett. Syftet med 
sådana vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården 
utan att det medför onödigt administrativ börda för vårdpersonal. Patienter ska 
uppleva en fungerande smidig vårdprocess i väntan på utredning och behandling. 
Arbetet innefattar även så kallade patientkontrakt som syftar till att göra patienten 
mer delaktig i samordningen av sin vård.  
 
Medel till Region Västernorrland 
Region Västernorrland tilldelades utifrån överenskommelsen 5 112 345 kronor för 
2021, för arbetet med kunskapsstyrningssystemet samt de personcentrerade 
vårdförloppen. 
 
Regionstyrelsen beslutade i april 2021 (2021-04-14 § 114) om hur medlen skulle 
användas. Dessutom beslutade man att en återredovisning över genomförda 
satsningar och aktiviteter skulle lämnas till styrelsen under första halvåret 2022. 
 
Hur har medlen använts? 
En redovisning till Sveriges kommuner och Regioner har lämnats i januari 2022. 
 
Den största delen av medlen har använts till att kunna frigöra personal för att vara 
involverade i gapanalyser. Vid dessa analyser har man systematiskt gått igenom 
nuläge och nyläge, identifierat ”gapet” däremellan och planerat för hur detta gap 
ska överbryggas – alltså hur den aktuella verksamheten ska kunna anamma de 
personcenterade och sammanhållna vårdförloppen.  
 
Medlen har även använts till ökad kommunikation runt systemet för 
kunskapsstyrning, samt för processledning för patientkontrakt i länet. 
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Resultat och effekter 
De vårdförlopp som omfattas av 2021 års överenskommelse är: 
 Höftledsartros – primärvård 
 Reumatoid artrit (RA) 
 Reumatoid artrit (RA) etablerad 
 Stroke och TIA 
 Kritisk benischemi 
 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 
 Schizofreni – förstagångsinsjuknande  
 Hjärtsvikt – nydebuterad 
 Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom 
 Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur 
 Sepsis 
 
Hur långt man hunnit i arbetet skiljer sig mycket åt mellan de olika vårdförloppen. 
 
Under 2020–2021 genomfördes gapanalys för Reumatoid artrit samt stroke och 
TIA. Det påbörjades även gapanalyser under senare delen av 2021 för flera andra 
vårdförlopp, detta gäller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), schizofreni, sepsis 
samt kognitiv svikt.   
 
För flera av vårdförloppen har man kunnat se att patienter redan idag erhåller vård 
enligt vårdförloppet, delvis (till exempel höftledsartros, reumatoid artrit) eller till 
stor del (till exempel stroke). Detta bedöms ge goda möjligheter att så småningom 
helt implementera vårdförloppen.  
 
För några vårdförlopp har vissa implementeringsinsatser påbörjats (t ex stroke, 
sepsis), för några väntas beslut om införande under 2022, och för andra är man inte 
framme vid ett införande, eftersom gapanalyser ännu ej skett.  
 
Det kan noteras att regionen under 2021 bestämt att beslut om implementering av 
vårdförlopp ska tas av hälso- och sjukvårdsdirektör, något som väsentligt torde 
förbättra möjligheterna till följsamhet samt jämlik implementering över länet. 
 
För flera vårdförlopp har utbildning av aktuella yrkesgrupper påbörjats under året, 
till exempel för personal inom primärvård samt viss specialistvård.  
  
Utmaningar 
Pandemin under 2021 har påverkat arbetet med vårdförloppen, eftersom de från 
professionerna som ska arbeta med gap- och konsekvensanalyser har varit extremt 
hårt belastade och inte har kunnat avsätta tid för detta i den utsträckning som hade 
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varit önskvärt. Konsekvensen har blivit att beslut angående införande till stor del 
har fått skjutas på framtiden då analysarbetet inte är färdigt ännu.   
 
I de analyser som skett har man för flera vårdförlopp identifierat att tillgång till viss 
kompetens kommer att bli en utmaning – exempelvis fysioterapeuter och läkare – 
om vårdförloppen ska kunna följas. 
 
Behovet av stöd i form av processledning vid införande har också lyfts fram. Sådant 
stöd behövs för att kvalitetssäkra införandet i hela länet, lämpligen bör 
processledare utses inom berörda verksamheter. Detta kan vara till exempel 
verksamhetsutvecklare eller vårdcontroller. Ett mervärde skapas om processledaren 
är väl förtrogen med annat utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten och 
som kan dockas ihop med insatser för implementering av vårdförlopp. Dock lyfter 
verksamheterna möjligheten till detta som en stor utmaning, då 
verksamhetsutvecklarna är hårt belastade verksamhetsutvecklare med många stora 
uppdrag.  
 
En utmaning för framtida uppföljningar är att det för vissa vårdförlopp finns 
begränsade möjligheter att följa upp fastställda indikatorer. Detta då indikatorerna 
till exempel ej återfinns i nationella kvalitetsregister utan måste hämtas i regionens 
eget datalager, vilket kan vara en utmaning beroende på hur informationen 
strukturerats upp i journal. Det pågår ett arbete så väl sjukvårdsregionalt som lokalt 
för att säkra uppföljning av vårdförloppens indikatorer så långt det är möjligt. 
Samtidigt finns det för andra vårdbelopp goda möjligheter till uppföljning, kopplat 
till bland annat kvalitetsregister och kodverk. Även här är alltså bilden delad. 
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård 2021, bilaga 20 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 107 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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§ 160 Överenskommelse med staten om ökad tillgänglighet i hälso- och 

sjukvården: Uppföljning av 2021 års medel  
 
Diarienummer: 20RS12911 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Karin Nyman 

 
Ärendebeskrivning 
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) tecknade för 2021 två 
överenskommelser för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Region 
Västernorrland erhöll totalt 52 miljoner för strategiska utvecklingssatsningar. Här 
redovisas hur medlen använts. 
 
Kort om överenskommelserna 
Staten och SKR tecknade för 2021 två överenskommelser, som avsåg medel till 
regionerna för att öka tillgängligheten: 
 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021: här erhöll Region 

Västernorrland 34,8 mnkr, för strategiskt tillgänglighetsarbete och 
utvecklingsarbete avseende väntetidsstatistik, med viss andel avsatt för barn- 
och ungdomspsykiatrin. För att få hela beloppet krävdes en handlingsplan, som 
skulle följas upp avseende måluppfyllelse och genomförande.  

 Tilläggsöverenskommelse – ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården: här 
erhöll Region Västernorrland 17,4 mnkr, fokus var att adressera effekterna av 
pandemin. 

Totalt erhöll regionen alltså drygt 52 mnkr för strategiska utvecklingsinsatser, vilket 
i överenskommelserna benämndes ”block 2”.  
 
Dessutom fanns möjlighet att erhålla prestationsbaserade medel, kallat ”block 1” i 
överenskommelserna. Regionen nådde upp till de fastställda nivåerna i 
specialistvården och fick medel för första besök och operation/åtgärd. I 
primärvården nåddes ej de nationella målen för regionen som helhet. Detta hade 
regionen kunskap om på ett tidigt skede. Därför fattades ett beslut om att fördela 
vissa medel till primärvårdsenheter (oavsett huvudman) som uppnått 82% 
tillgänglighet alternativt en förbättring med 5% (mätperiod september – november 
2021).  
 
Region Västernorrlands handlingsplan 
Regionstyrelsen fastställde våren 2021 en handlingsplan för arbetet med ökad 
tillgänglighet, och fördelade medlen från överenskommelsen utifrån den. När 
tilläggsöverenskommelsen senare kom under sommaren, fördelades även de 
tillkommande medlen enligt handlingsplanen. 
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Handlingsplanen bygger vidare på prioriterade områden och resultat från 2019 och 
2020. Den tar också avstamp i regionens färdriktning för framtidens hälso- och 
sjukvård, samt målbilden för God och nära vård med länets kommuner.   
En första uppföljning av handlingsplanen gjordes i oktober 2021. 
 
Insatser och åtgärder 
År 2021 präglades av arbete för att skapa gemensamma strukturer och arbetssätt. 
Bedömningen har varit att sådana är avgörande, för att mer specifika åtgärder ska ha 
effekt och vara jämlika. Här följer några exempel på insatser enligt 
handlingsplanen. 
 
Produktions- och kapacitetsplanering 

 Regionen har utvecklat rapportering och uppföljning av väntetider enligt 
nationella riktlinjer, rutiner och regelverk. Dels som stöd för vårdens 
produktionsplanering, dels som underlag i dialogen med verksamheterna. Här 
ingår också att kvalitetssäkra data som verksamheterna rapporterar in.  

 Flera hälsocentraler har förändrat sitt arbetssätt för första bedömning, till 
exempel så att distriktssköterska eller fysioterapeut bedömer. På så sätt har 
läkartid kunnat frigöras.  

 Så kallade bedömningsmottagningar finns nu på nästan alla vård- och 
hälsocentraler i länet. I kombination med ökad digital tillgänglighet uppges 
detta från flera vård-/hälsocentraler ha lett till färre avbokningar och snabbare 
omhändertagande.   

 Flera mottagningar på sjukhusen har kommit långt i arbetet med 
produktionsplanering. Goda exempel är Barn- och ungdomsmedicin samt 
Ögon. Vissa mottagningar vid sjukhusen har prövat nya arbetssätt med fokus på 
tillgänglighet, till exempel kvälls- och helgmottagning.  

 En strategi för samverkan mellan mindre specialiteter i länet har tagits fram, 
tillsammans med medarbetare på de kliniker som berörs.  

 En operativ arbetsgrupp för produktions- och kapacitetsplanering har börjat 
arbeta för att hitta former för optimal planering av operationer.  

 Under året har en kartläggning gjorts för att se hur medarbetarna inom barn- 
och ungdomspsykiatrin fördelar sin tid mellan olika aktiviteter. Målsättningen 
är att frigöra mer tid för direkt patientarbete.  

Bemanning 

 Arbetet med kompetens- och uppgiftsväxling har fortsatt, både inom och 
mellan verksamheter. Eftersom detta är nära kopplat till produktions- och 
kapacitetsplanering, erbjuds stöd för arbetet numera inom ramen för arbetet 
med produktions- och kapacitetsplanering.  
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Ändrade arbetssätt med stöd av digitalisering 

 Under 2021 har den digitala samverkan utvecklats, både mellan regionens 
vårdverksamheter och med verksamheter med andra huvudmän.  

 Det har i verksamheterna skett en förändring i synen på vad som kan skötas via 
digitala verktyg kontra ett fysiskt möte. Det har också skett en utveckling av de 
digitala vårdmötena. Idag används digital teknik för vårdmöten på flera 
hälsocentraler och kliniker, när så är möjligt. Men omfattningen varierar och 
det finns potential att fortsätta utveckla och utöka detta.  

 

Organisationsutveckling 

 Strukturer för ökad tillgänglighet har skapats i form av en processledare, 
operativa arbetsgrupper och stödteam. Utöver det så har åtgärder inom 
bemanning och digitalisering i vissa fall visat på behov av förändrad 
organisering av arbetet.  

 De operativa arbetsgrupperna har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören 
haft fokus på tillgänglighet inom olika områden, som produktions- och 
kapacitetsplanering, resursoptimering samt uppföljning och analys. 
Verksamheterna har lyft många slags behov av stöd för att tillgängligheten ska 
kunna öka, alltifrån gemensam systematik kring mål och mått, till coachning 
och utbildning. 

 En utredning har gjort avseende införande av vårdlots/vårdsluss. För 2022 
planeras start av pilotverksamhet 

 

 

 

Mål, mått och utfall 

Som framgår av tabell 1 nedan har ingen av målsättningarna i regionens 
handlingsplan uppnåtts, men positiva tendenser kan ses på flera håll 
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Tabell 1: Målsättningar och utfall enligt regionens handlingsplan 2021. 
 
 
 

 
1 Avser den handlingsplan som fastställts för Region Västernorrland. 
2 Det kan noteras att man under 2021 tagit fram en åtgärdsplan som följs upp av områdesdirektör och 
som väntas ge utfall under 2022. 

Målsättning 
enligt 
handlingsplan1 

Mått Utfall Kommentar  

Kontakt med 
primärvården 
samma dag: 
95% 

Dag 0 84%  Målsättningen har ej 
uppnåtts. Utfallet avser 
ett genomsnitt över alla 
månader och all 
primärvård oavsett 
huvudman.  

Medicinsk 
bedömning i 
primärvården 
inom 3 dagar: 
85% 

Dag 3 74% Målsättningen har ej 
uppnåtts. Nio enheter 
har dock nått regionens 
mål om minst 5% 
förbättring. 
 

Besök 
respektive 
operation/åtgärd 
i specialiserad 
vård inom 90 
dagar: 100% 

Andel som 
erhållit första 
besök inom 90 
dagar.  
 
Andel som 
erhållit 
operation/åtgärd 
inom 90 dagar.  
 

Snitt månads-
rapporter: 55%. 
December: 62% 
 
 
Snitt månads-
rapporter: 54% 
December: 64% 

Målsättningarna har ej 
uppnåtts, när vi ser till 
helåret. För årets sista 
månader syns dock en 
tendens till förbättring.  
 

Första 
bedömning 
inom BUP 
inom 30 dagar: 
90% 

Andel 
väntande inom 
30 dagar, av 
total kö 
 
Andel 
genomförda 
inom 30 dagar, 
av totalt antal 
genomförda 

 12% 

 
 
23% 

Målsättningen har ej 
uppnåtts2. 
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Vid sidan av de målsatta utfallen i tabell 1, så kan positiv utveckling noteras inom 
flera områden: 
 Antalet personer som väntat mer än 180 dagar på ett första besök i 

specialistvården har minskat med 37% mellan augusti och november 2021. 
 Antalet personer som väntat mer än 180 dagar på operation/åtgärd i 

specialistvården har minskat med 42% mellan augusti och november 2021.  
 Av 31 vård-/hälsocentraler i länet har 13 förbättrat sig mellan augusti och 

november, när det gäller hur stor andel som fått medicinsk bedömning inom 3 
dagar. 9 förbättrade sig mer än 5% och erhöll stimulansmedel.  

 I november månad klarade 8 vård-/hälsocentraler tillgänglighetmålet om 82% 
vad avser bedömning inom 3 dagar, i augusti var det 4.  

 Det kan också noteras att när det gäller återbesök i specialistvård, där vården 
själv planerar, så är det 85% som kan genomföras enligt plan; detta kan sägas 
vara ett mått på den inre processeffektiviteten. 

 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, bilaga 21 
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om 
ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, bilaga 22 
Handlingsplan tillgänglighet 2021, bilaga 23 
Uppföljning av handlingsplan Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021 
(delårsuppföljning, bilaga 24 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 108 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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§ 161 Överenskommelse med staten om jämlik hälso- och sjukvård för 
graviditet, förlossning och eftervård: Uppföljning av 2021 års medel  

 
Diarienummer: 21RS3230 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Karin Nyman, Susanne Forsman 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland tilldelades drygt 32 miljoner för 2021 inom två 
överenskommelser med staten om jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, 
förlossning och eftervård. Här beskrivs hur pengarna har använts och vilka resultat 
som nåtts.  
 
Kort om överenskommelsen 
Sedan 2015 har flera överenskommelser som rör kvinnors hälsa tecknats mellan 
staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Aktuell är dels 
grundöverenskommelsen Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och 
förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020–2022, samt 
tilläggsöverenskommelsen Jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning 
och eftervård, 2021-2022. Satsningen omfattar hela vårdkedjan inklusive 
förebyggande insatser. Även neonatalvård, kvinnors hälsa i övrigt och 
ungdomsmottagning inkluderas.  
 
Medel till Region Västernorrland 
För 2021 tilldelades Region Västernorrland 22 074 552 kronor inom ramen för 
grundöverenskommelsen, samt 10 490 458 kronor inom ramen för 
tilläggsöverenskommelsen. Regionstyrelsen beslutade 2021-04-14 § 116 om hur 
medlen skulle fördelas, samt att en återredovisning av åtgärder och aktiviteter skulle 
lämnas styrelsen första halvåret 2022. 
 
Redovisning till SKR och Kammarkollegiet har lämnats enligt direktiv i 
överenskommelserna. 
 
Resultat och effekter 
Här följer exempel på åtgärder och deras resultat. 
 
Vård före, under och efter graviditet 
 En stor del av medlen ägnas åt att utöka bemanningen på förlossning/BB med 

såväl barnmorskor som undersköterskor. Bland annat har man tagit fram en 
ändrad arbetstidsmodell (start våren 2022), glesat ut helgtjänstgöringen samt 
satsat på barnmorskeutbildning för sjuksköterskor. Syftet är att ge en trygg 
graviditet och förlossning och förebygga skador, samt förbättra arbetsmiljön. 
För undersköterskor är tjänsterna fullbemannade (220124), men problemen 
kvarstår för barnmorskorna – besvärande vakanser finns.  



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-05-24 22RS1 36 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 Under sommaren 2021 användes medel för att kunna hålla två 

förlossningskliniker öppna i länet och ge adekvat och jämlik vård. Hyrpersonal, 
vikarier och sommarbonus användes. 

 
 Ett program har startats för introduktion av barnmorskor som är nya i yrket. 

Under 8-10 veckor får de arbeta utöver ordinarie bemanning. De får stöd av en 
mentor, möjlighet att öva på vissa moment samt tid för reflektion. Resultaten 
hittills är att nyutbildade inte slutar i samma omfattning som tidigare (220124). 

 
 Under 2021 har samarbetet mellan hälsocentral och kommun utvecklats i 

Örnsköldsvik för att hitta en ny lösning för en familjecentral på distans från 
hälsocentralen. Barnmorska inom mödrahälsovård samt BVC har 
samlokaliserats i familjecentral i kommunens lokaler för att ge stöd till familjer 
i samverkan med kommunens insatser. Upplevelsen är att familjerna är mycket 
nöjda; en utvärdering planeras under 2022. 

 
 Projekt för neonatalvård i hemmet har fortsatt. Syftet är att ge familjer 

möjlighet att vårda för tidigt födda barn hemma, med stöd av personal från 
neonatalavdelning.  

 
Kvinnors hälsa i övrigt 
 Barnmorskeledd abortrådgivning har utvecklats, för att förbättra flödet samt för 

att man som kvinna ska ha färre kontakter. Resultatet är att nästan en tredjedel 
av abortrådgivningen idag ges av endast barnmorska. Enligt enkät till 
kvinnorna upplevs detta positivt.  

 
 Satsningen på IVF-barnmorska har fortsatt, i syfte att förberedande behandling 

ska kunna göras på hemorten. På så sätt kan flödet inom IVF förbättras och 
kvinnor slipper resa till annan region för att få behandling.  

 
 Under året har en senior läkare anlitats för kompetensöverföring inom 

gynekologi. Syftet har varit att ge större trygghet i komplicerade bedömningar, 
så att behovet av second opinion-bedömningar på annan ort kan minska. 
Satsningen har fått avsedd effekt.  

 
 Arbetssätt kring osteoporos har utvecklats, så att man tidigare fångar upp 

patienter med osteoporos och erbjuder behandling och stöd. På så sätt hoppas 
man reducera antalet frakturer. Resultaten så här långt är att fler har kunnat få 
skelettskyddande läkemedel, något som på sikt påverkar frekvensen av 
frakturer.  
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Utmaningar 
Trots stora insatser kvarstår bemanning vid förlossning/BB som en utmaning. Det är 
viktigt att fortsätta arbeta långsiktigt och strategiskt med arbetsmiljö och trygghet 
för både medarbetare och patienter.  
 
Beslutsunderlag 
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt 
förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020–2022, bilaga 25 
Tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och 
sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 2021–2022, bilaga 26 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 109 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-05-24 22RS1 38 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
§ 162 Överenskommelse med staten om God och nära vård: 

Uppföljning av 2021 års medel  
 
Diarienummer: 21RS3231 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren  
Handläggare: Karin Nyman 
 
Ärendebeskrivning 
Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) tecknade för 2021 
överenskommelsen God och nära vård 2021. En omställning av hälso- och 
sjukvården med primärvården som nav. Region Västernorrland erhöll drygt 135 
miljoner kronor från överenskommelsen. Detta ärende redovisar hur pengarna 
använts. 
 
Syftet med överenskommelsen är att stödja hälso- och sjukvårdens omställning 
utifrån demografisk, samhällelig och medicinsk utveckling. Flera 
utvecklingsområden ingår, se tabell 1 nedan.  
 
Region Västernorrland erhöll 135,2 mnkr från överenskommelsen. Efter beslut i 
regionstyrelsen i april 2021 fördelades pengarna så här: 
 

Utveckling av den nära vården med primärvården 
som nav 

56,8 mnkr 

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 59,6 mnkr 
Vidareutbildning sjuksköterskor 9,4 mnkr 
Karriärtjänster sjuksköterskor 2,35 mnkr 
Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 4,65 mnkr 
Förstärkning av ambulanssjukvården  2,35 mnkr 

Tabell 1. Fördelning 2021 
 
En redovisning av genomförda insatser har skickats till SKR och Socialstyrelsen 
enligt direktiv i överenskommelsen (se bilaga 2). Ekonomisk redogörelse har 
skickats till Kammarkollegiet. 
 
Insatser, resultat och effekter 
Som framgår av bilaga 2 så har medlen kommit till nytta genom många olika 
insatser. Några är sådana som skapar förutsättningar för god och nära vård, andra är 
direkta stöd till operativt utvecklingsarbete och projekt.  
 
I arbetet med uppföljningen har utredaren samtalat med nyckelpersoner i regionen, 
exempelvis områdesdirektörer och vissa verksamhetschefer. I deras berättelser är 
det tydligt att de upplever ett skifte i inställning och arbetssätt. ”Nära vård” står i 
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centrum; både för vardagliga överväganden ute i verksamheterna, och för mer 
strategiska vägval och styrning.  
 
 Samarbete mellan kommuner, regionen och privata vårdgivare är ett 

genomgående drag, och den gemensamma målbilden för länet är en viktig 
ledstång.  

 
 Ökad flexibilitet, tillgänglighet och jämlikhet har stått i fokus för utvecklingen 

av digitala möjligheter. Förutsättningsskapande ”grundarbete” har bäddat för 
nya arbetssätt ute i verksamheterna.  

 
 Covid-19 har lagt en broms på vissa satsningar, men samtidigt påskyndat andra. 

Digitalisering hör till det som fått fart, men även nya typer av samarbeten och 
kompetensväxling. 

 
För vidare beskrivning av insatser och resultat - se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
God och nära vård 2021. En omställning av hälso- och sjukvården med 
primärvården som nav, bilaga 27 
Överenskommelse om en God och nära vård 2021: Slutredovisning från Region 
Västernorrland, bilaga 28 
 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 110 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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§ 163 Fördelning av medel, tilläggsöverenskommelse Ökad tillgänglighet i 

hälso- och sjukvården 2022 
 
Diarienummer: 22RS1253 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Karin Nyman 

 
Ärendebeskrivning 
I januari tecknade staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en 
överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. 
Regionstyrelsen beslutade 2022-04-12 §110 hur Region Västernorrlands andel av 
dessa medel ska användas.  
 
Nu i april har en tilläggsöverenskommelse träffats mellan staten och SKR. 
Överenskommelsen fokuserar på proaktivt arbete för att erbjuda väntande patienter 
vård hos annan vårdgivare, när det finns risk för att vårdgarantin inte kan hållas. 
Omfattningen är 36 mnkr, varav 35 mnkr fördelas mellan regionerna.  
 
Redovisning av hur medlen använts ska ske tillsammans med redovisning av 
grundöverenskommelsen till SKR senast 31 mars 2023. 
 
Fördelning av medel, Region Västernorrland 
Tilläggsöverenskommelsen innebär en förstärkning av vissa delar i 
grundöverenskommelsen, och ska återredovisas tillsammans med den. Därför 
föreslås att också Region Västernorrland använder de nu tillkommande medlen på 
motsvarande sätt, det vill säga till att förstärka de redan planerade åtgärderna inom 
grundöverenskommelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. Tilläggsöverenskommelse mellan 
staten och Sveriges kommuner och regioner, bilaga 29 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 111 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av medel inom Ökad tillgänglighet 
i hälso- och sjukvården 2022. Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges 
kommuner och regioner; 
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att uppdra till regiondirektör att under året besluta om omfördelning om så bedöms 
nödvändigt; 
 
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård den summa 
som tilldelas Region Västernorrland utifrån den nationella överenskommelsen, 
 
att finansiering sker genom uppräkning av budgeten för statsbidrag med 
motsvarande belopp i 2022 års budget, samt 
 
att återredovisning av åtgärder och aktiviteter sker första halvåret 2023 och 
samordnas med planerad redovisning av grundöverenskommelsen Ökad 
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022.    
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§ 164 Ansökan om företagsstöd – Nordic Flanges AB  
 
Diarienummer: 22RS4673 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Ann-Charlotte Larsson 

 
Total investering: 10 455 112 kronor 
Stödbelopp:  2 613 779 kronor  
Stödprocent:  25 procent  
NYPS Ärendeid:  20356353  
  
Ärendebeskrivning 
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region 
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. 
Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig 
sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga 
villkor. Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. 
 
Sökandeföretaget 
Bolaget startade för närmare 50 år sedan i Själevad och är idag en av Europas 
ledande tillverkare och lagerhållare av flänsar i rostfria stål, kolstål, aluminium och 
titan. Företaget är ett smides- och metallbearbetande industriföretag riktat mot 
avancerad OEM- Original Equipment Manufacturer- och legotillverkning.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen består av tre olika delar som tillsammans ska kunna bidra till att 
Nordic Flanges AB kan fortsätta sin tillväxtplan.   
Företaget ska investera i två nya maskiner, automatisera en produktionsgrupp samt 
investera i en ny lyftanordning. Detta innebär att de kan effektivisera tillverkningen 
och utöka produktionsvolymen och därmed öka omsättningen. 
 
Bedömning 
Sökandeföretaget har en väletablerad verksamhet i Domsjö, där de satsar för att 
fullfölja utvecklingen av företaget. Via investeringarna skapas möjligheter för 
fortsatt tillväxt och fler anställda i sökandeföretaget.  
 
Investeringen bedöms bidra till flera av målen i den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). Nya arbetstillfällen skapas och företagets verksamhet och investering bidrar 
bland annat till RUSéns mål att ”2030 är Västernorrland platsen där företag och 
organisationer väljer att växa” och särskilt prioriteringen ” Fler nya och växande 
hållbara företag och fler företagsamma invånare”. 
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Industriföretag som utvecklas och breddar regionens konkurrenskraft inom området 
avancerad specialisttillverkning inom metall-, maskin- och fordonstillverkning är 
även ett prioriterat styrkeområde enligt Västernorrlands innovationsstrategi för 
smart specialisering. Investeringen bidrar till att jobba mot strategins utmaning att 
bibehålla och utveckla kompetensen inom området och skapa förutsättningar för 
fortsatt utveckling inom styrkeområdet. 
 
När det gäller hållbarhetsperspektivet har företaget påbörjat en energikartläggning 
och tittar även på hur de ska kunna återvinna energi i produktionen. De har även en 
kravspecifikation mot leverantörer när det gäller investeringar. 
 
Tillväxtverksamhetens bedömning är att företagsledningen har god kompetens och 
drivkraft för att framgångsrikt genomföra investeringen och företaget bedöms 
bedriva ett ansvarsfullt företagande med god personalomsorg. Företagets 
förutsättningar att skapa långsiktig hållbar tillväxt bedöms därför som goda och 
tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Nordic Flanges AB 
 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 113 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att bevilja Nordic Flanges AB 2 613 779 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 165 Uppsikt; Scenkonst Västernorrland AB 
 
Diarienummer: 22RS4780 
Ärendeansvarig: Märta Molin  
Handläggare: HansOlov Furberg 
  
Ärendebeskrivning 
Scenkonst Västernorrland AB ägs av Region Västernorrland (60 procent) och 
Sundsvalls kommun (40 procent).  
 
I 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:25) stadgas att styrelsen ska ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i helägda och delägda bolag, stiftelser och 
föreningar. 
 
Aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv har nyligen reviderats 
(regionfullmäktige april 2022, 22RS2989). 
 
Bolagets ledning lämnar en muntlig information i anslutning till sammanträdet.  

 
Beslutsunderlag  
Aktieägaravtal Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 30 
Bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 31 
Ägardirektiv 2019–2022 Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 32 
Årsredovisning 2021 för Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 33  
 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 114 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 

 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 166 Uppsikt; Ostkustbanan 2015 AB 
 
Diarienummer: 22RS4798 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning  
Ostkustbanan 2015 AB ägs gemensamt av Region Gävleborg samt de fyra 
kustkommunerna i länet samt Region Västernorrland och samtliga länets kommuner 
i enlighet med fördelningen i tabellen nedan: 
 

Bolagets delägare Andel aktier 
(procent) 

Region Gävleborg 34,80 
Gävle kommun 8,78 
Hudiksvalls kommun 3,30 
Nordanstigs kommun 0,85 
Söderhamns kommun 2,27 
  
Region Västernorrland 25,0 
Härnösands kommun 2,5 
Kramfors kommun 1,9 
Sollefteå kommun 2,0 
Sundsvalls kommun 10,0 
Timrå kommun 1,9 
Ånge kommun 1,0 
Örnsköldsviks kommun 5,7 

 
I 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:25) stadgas att styrelsen ska ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i helägda och delägda bolag, stiftelser och 
föreningar. 
 
Bolagets ledning lämnar en muntlig information i anslutning till sammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
Aktieägaravtal Ostkustbanan 2015 AB, bilaga 34 
Bolagsordning för Ostkustbanan AB, bilaga 35  
Ägardirektiv Ostkustbanan AB, bilaga 36  
Årsredovisning 2021 Ostkustbanan 2015 AB, bilaga 37  
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Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 115 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 167 Uppsikt; Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
 
Diarienummer: 22RS4802 
Ärendeansvarig: Märta Molin  
Handläggare: HansOlov Furberg 
  
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland och Härnösands kommun är Länsmuseets stiftelsebildare. 
Region Västernorrland svarar för 70 % av grundfinansieringen och Härnösands 
kommun för 30 %. 
 
I 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:25) stadgas att styrelsen ska ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i helägda och delägda bolag, stiftelser och 
föreningar. 

 
Stiftelsens ledning lämnar en muntlig information i anslutning till sammanträdet.  

 
Beslutsunderlag  
Verksamhetsberättelse och årsredovisning Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
2021, bilaga 38 
 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 116 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 168 Uppsikt; ALMI Mitt AB 
 
Diarienummer: 22RS4804 
Ärendeansvarig: Märta Molin  
Handläggare: Maria Lidgren 
  
Ärendebeskrivning 
Almi Företagspartner Mitt AB ägs av Region Västernorrland (24,5 procent), Region 
Jämtland Härjedalen (24,5 procent) och moderbolaget i Almikoncernen Almi 
Företagspartner AB (51 procent).  
 
I 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:25) stadgas att styrelsen ska ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i helägda och delägda bolag, stiftelser och 
föreningar. 
 
Bolagets ledning lämnar en muntlig information i anslutning till regionstyrelsens 
sammanträde.  

 
Beslutsunderlag  
Samverkansavtal, Almi Företagspartner Mitt AB, bilaga 39 
Bolagsordning för Almi Företagspartner Mitt AB, bilaga 40 
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB, bilaga 41 
Årsredovisning 2021 för Almi Företagspartner Mitt AB, bilaga 42  
 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 117 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 169 Genomlysning av Regionledningsförvaltningen – Delredovisning 1 
 
Diarienummer: 21RS13447 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Ewa Klingefors 
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutade hösten 2020 att uppdra till regiondirektören att under 
2021 genomlysa Regionledningsförvaltningen med syfte att definiera regionens 
administrativa processer och förvaltningens samlade servicetjänster, effektivisera de 
administrativa processerna och servicetjänsterna förvaltningen erbjuder, samt visa 
på behov av förändringar i uppdrag och möjliga besparingar. 
 
Genomlysningen inneburit att förvaltningen påbörjat eller intensifierat 
genomlysning av de prioriterade processer som bedömts vara i behov av 
förbättringar. Processarbetet är i många stycken långsiktigt och har därför kommit 
olika långt, beroende på processernas komplexitet och omfattning. För närvarande 
inbegrips processerna för: 
 
 Budget 
 Civilförsvar och beredskap 
 Digitalisering och infrastruktur 
 Ekonomistyrning 
 Fastighetsägaren RVN 
 Förvaltningens uppdrag 
 Hjälpmedel 
 Inköp 
 Interna överenskommelser 
 Intern kommunikation 
 Investeringar 
 Kompetensförsörjning 
 Lokalförsörjning 
 Statsbidrag 
 Utveckling 
 Utvecklingsresurser 
 Ärendeberedning 
 
En annan väsentlig del i genomlysningen har varit att identifiera möjligheter att 
bland annat omdisponera befintliga resurser inom RLF. Utgångspunkten har varit 
att samla uppdrag som kan stärka varandra och har logisk samhörighet, vilket i sin 
tur förväntas skapa ännu bättre förutsättningar för ett mer samordnat samarbete i 
regiongemensamma frågor och processer.  
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-05-24 22RS1 50 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
De ursprungliga förslagen som tagits fram, som skulle innebära att fler 
verksamheter, budget och ansvar skulle överföras till hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. Den samlade bedömningen är att detta kräver ytterligare 
dialog och interna förberedelser från hälso- och sjukvårdens sida. Utifrån detta 
föreslås anpassningarna ske i två etapper. 
De organisatoriska anpassningar som rör förhållanden mellan förvaltningar och de 
olika nämnderna kräver politiska ställningstaganden. 
 
Inom ramen för den första etappen föreslås att följande anpassningar görs med 
ikraftträdande fr om den 1 augusti 2022: 
 
 En överföring av ansvaret för handläggning av och budget för föreningsbidrag 

för funktionshinderorganisationer från Regionledningsförvaltningen till 
Regionala utvecklingsförvaltningen föreslås. Det innebär att regionen samlar 
all bidragshandläggning i en gemensam säkrad process som inkluderar samtliga 
sökande oavsett föreningstillhörighet.  

 
 En överföring av ansvaret för sjukresereglementet från 

Regionledningsförvaltningen till Regionala utvecklingsförvaltningen föreslås, i 
syfte att hålla samman alla delar i sjukreseprocessen inom en och samma 
förvaltning. 

 
 En överföring av budget från Regionledningsförvaltningen till Regionala 

utvecklingsförvaltningen gällande funktionen ”Samordnare mot våld i nära 
relationer” som numera är organiserad inom Folkhälsoenheten. 

 
 En överföring av verksamheten Forskning-Utbildning-Innovation från 

Regionledningsförvaltningen till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
Genomlysning av RLF – delredovisning 1, bilaga 43 

 
Beredning 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 118 
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Förslag till beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att ansvaret för handläggning av föreningsbidrag för funktionhinderorganisationer 
överflyttas från Regionstyrelsen till Nämnden för hållbar utveckling och därmed 
uppdra att nödvändiga revideringar genomförs i aktuella reglementen samt att 
budgetmedel överförs;   
 
att anpassa budgetramarna mellan Regionstyrelsen och Nämnden för hållbar 
utveckling, avseende samordning mot våld i nära relationer; 
 
att ansvaret för sjukresereglementet överflyttas från Regionstyrelsen till Nämnden 
för hållbar utveckling och att nödvändiga revideringar genomförs i aktuella 
reglementen; samt  
 
att ansvar och budgetramar för verksamheten Forskning-Utbildning-Innovation 
överförs från Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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§ 170 Ombud till Inera AB:s årsstämma 16 juni 
 
Diarienummer: 22RS5958 
 
Ärendebeskrivning 
Inera AB har inkommit med en inbjudan till digital årsstämma den 16 juni 2022.  
Regionstyrelsen har att utse ett ombud och föreslår att Glenn Nordlund (S) 
får representera Region Västernorrland. 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Glenn Nordlund (S) att representera regionen på Inera AB:s årsstämma den 
16 juni. 
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§ 171 Beslut om representanter till övervakningskommittén för Interreg 

Aurora 
 
Diarienummer: 22RS5964 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Frida Bergman 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har fattat beslut om vilka organisationer som ska ingå i 
övervakningskommittén för Interreg Aurora 2021–2027. Som en följd av det 
erbjuds Region Västernorrland utse en ordinarie representant och en ersättare till 
övervakningskommittén. En jämn könsfördelning eftersträvas. 
 
Interreg Aurora  
Interreg Aurora är ett nytt program som ersätter de tidigare programmen Interreg 
Botnia-Atlantica och Interreg Nord. Programmet ska utveckla samarbetet över 
gränserna i de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland. 
 
Programmet har tagits fram under 2020–2022 med involvering av alla berörda 
regioner och aktörer. Programmet slutförhandlas nu med EU-kommissionen och 
förväntas komma igång inom kort. 
 
Övervakningskommittén 
Övervakningskommitténs roll finns reglerad i EU-förordning 2021/1059 ”Interreg-
förordningen”. Där framgår att övervakningskommittén ska välja ut insatser i 
enlighet med programmets strategi, samt granska framstegen, genomförandet och 
måluppfyllelsen med programmet.  
 
Första mötet för övervakningskommittén är 31 maj -1 juni i Haparanda. 
 
Beslutsunderlag 
Interreg Aurora programme document - version 1.1 2022 for SFC.pdf 
Publications Office (europa.eu) 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Sara Nylund (S) som Region Västernorrlands representant i 
övervakningskommittén för Interreg Aurora, samt att utse Joachim Jonsson (KD) 
till ersättare. 
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§ 172 Val av ombud till Ideella föreningen Bizmakers årsstämma  
 
Diarienummer: 22RS6133 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Maria Lidgren 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland är medlem i den ideella föreningen Bizmaker. Föreningen 
och bolaget Bizmaker AB driver en regional inkubator och science park i 
Västernorrland med uppdraget att främja hållbar tillväxt och förnyelse. Den 25 maj 
genomförs årsstämma för föreningen och som medlem har Region Västernorrland 
rösträtt.  
 
Förslag till ombud: Erik Andersson (S) 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Erik Andersson (S) till ägarombud vid ideella föreningen Bizmakers 
årsstämma den 25 maj 2022 och bemyndiga honom att föra Region Västernorrlands 
talan.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-05-24 22RS1 55 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
§ 173 Månadsuppföljning april– Regionledningsförvaltningen  
 
Diarienummer: 22RS336 
Ärendeansvarig: Lars-Erik Marklund 
Handläggare: Annika Bohman 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen presenterar månadsuppföljningen för april 2022. 

 
Förvaltningschef och tillika regiondirektör Åsa Bellander har nu gått in som 
tillförordnad hälso-och sjukvårdsdirektör och Lars-Erik Marklund har gått in som 
tillförordnad förvaltningschef för Regionledningsförvaltningen. Inom område 
IT/MT och digitalisering har Anette Hägglund Sundin tillträtt som områdesdirektör. 
 
Den planering som påbörjats inom Regionen, Regionledningsförvaltningen men 
även genom regional samverkan kring höjd krisberedskap på grund av 
säkerhetsläget i världen kommer att fortsatt att prioriteras högt. Internt inom 
förvaltningen har delbeslut kring processen av statsbidrags hanteringen fattats, den 
praktiska hanteringen pågår och ytterligare beslut väntas i maj. 
 
Arbetet med översynen av Regionledningsförvaltningen fortgår. Planering för att 
skapa ett nytt område inom förvaltningen pågår liksom ett överförande av FoU 
verksamheten till hälso- och sjukvården. Facklig samverkan kring bildandet av ett 
nytt område inom RLF sker i LPAR den 9 juni. 
 
Regionledningsförvaltningens utfall per den sista april visar på ett överskott om 
totalt 93 mnkr.  
 
Av periodens 93 mnkr står Vårdvalet för 10 mnkr. Analysmässigt beror 
förvaltningens positiva resultat exkl. Vårdval till stor del på de extra tilldelade 
medel i form av tilläggsbudgetar för riktade satsningar och införandet av FVIS som 
inkommit medan kostnaderna och utbetalningar inte upparbetats i samma 
omfattning. Vårdvalets överskott består bland annat av att ej utbetalat av 
tandvårdsstöd och ej upparbetade läkemedelskostnader. 

 
Förvaltningens årsarbetare för rullande 12 månader har minskat. Antalet 
tillsvidareanställningar förklaras delvis av konverteringar där vissa medarbetare 
konverterats till resursanställningar och vissa arbetar i projekt som finansieras med 
statliga medel 
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Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning Regionledningsförvaltningen per april månad (Powerpoint), 
bilaga 44 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-05-24 22RS1 57 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 

§ 174 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Diarienummer: 22RS172 
 
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3), 
tilldelningsbeslut 2022-03-01 – 2022-03-31 delegerat till upphandlingschef    
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3), 
tilldelningsbeslut 2022-03-01 – 2022-03-31 delegerat till ekonomidirektör    
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3), 
tilldelningsbeslut 2022-04-01 – 2022-04-30 delegerat till upphandlingschef     
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3), 
tilldelningsbeslut 2022-04-01 – 2022-04-30 delegerat till ekonomidirektör         
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§ 175 Delgivningar 
 
Protokoll 
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 25 april 2022, bilaga 45 
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 13 maj 2022, bilaga 46 
Nämnden för hållbar utveckling: 11 maj 2022, bilaga 47 
Kollektivtrafikmyndigheten: 21 april 2022, bilaga 48 
Almi Företagspartner Mitt AB: 29 april 2022, bilaga 49 
Läkemedelskommittén: 1 april 2022 
Patientnämnden – Etiska nämnden: 7 april 2022 
Regionens revisorer: 28 april 2022 
Vårdvalsutskottet: 29 april 2022 
Vårdvalsutskottet: 10 maj 2022 
Finansutskottet: 17 maj 2022 
 
Minnesanteckningar 
SocialReko: 21 januari 2022, bilaga 50 
SocialReko: 4 februari 2022, bilaga 51 
 
Revisionsrapporter 
Grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga 52 
Grundläggande granskning av Nämnden för hållbar utveckling, bilaga 53 
Grundläggande granskning av Patientnämnden – Etiska nämnden, bilaga 54 

 
Skrivelser 
Norra sjukvårdsregionförbundet, reviderad Verksamhetsplan och  
budgetramar för åren 2022–2024, bilaga 55 
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§ 176 Uppföljning och lägesrapport enligt rutin för förstärkt 

uppsiktsplikt 
 
Diarienummer: 22RS4433 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Henrik Kjellberg 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutade den 16 mars 2022, § 75, med anledning av informationen 
från hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträde och med hänvisning till 
rådande bemanningsläge inom sjukvården, att regionstyrelsen förstärker 
uppsiktsplikten gentemot hälso- och sjukvårdsnämnden. Det innebar en skärpning 
av det besluts som togs den 23 februari 2022, § 48, att hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören 
återkommer till regionstyrelsen kvartalsvis med återrapportering om åtgärder och 
genomförande för att säkra långsiktigt hållbar bemanning. 
 
Regionstyrelsen beslut innefattade ett uppdrag till regiondirektören att föreslå en 
rutin för hur regionstyrelsen kan utveckla sin uppföljning utifrån uppsiktsplikten 
gällande hälso- och sjukvårdsnämnden samt utmaningar inte minst när det gäller 
bemanningsläget, hyrberoende och vårdplatser. Rutinen innebär i korthet att: 
  
- En kortfattad sammanfattning av bemanningsläget per område.  
- En kortfattad sammanställning av åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder 

som planeras och de effekter som man kan se eller räknar med att uppnå. 
- I samband med delårsrapporterna redovisa en utförligare bemanningsstatistik 

med analys för att säkerställa att de åtgärder som redovisas månadsvis ger 
effekt. 

 
Presentation finns bilagd till föreliggande tjänsteutlåtande. 

 
Beslutsunderlag 
Bildpresentation 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar   
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Lars-Gunnar Hultin 


