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NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Glenn Nordlund (S) ordförande  deltar ej i §§ 185, 
    193 
Sara Nylund (S) 1:e vice ordförande ordförande i §§ 185, 
     193 
     deltar ej i § 197 
Jonny Lundin (C) 2:e vice ordförande deltar ej i § 193 
Christina Nordenö (S) deltar ej i § 188 
Erik Andersson (S) 
Birgith Johansson (S) 
Per Wahlberg (-) deltar ej i § 197  
Ingeborg Wiksten (L) deltar ej i §§ 186, 193, 195 
Jessica Ulander (C) 
Isabell Mixter (V) deltar ej i § 211 
Mats Hellhoff (SD) 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i §§ 182, 183, 199 
   
Tjänstgörande ersättare 
Åke Nylén (S) för Roger Johansson (S) 
Robert Kuusikko (S) för Siw Sachs (S)  
Anna Proos (M) för Jeanette Karlsson (M) deltar ej i § 182 
Anita Hellstrand (C) för Barbro Ekevärn (SJVP) 
Bo Grafström (KD) för Mona Hammarstedt (KD) 
Magnus Wester (S) för Glenn Nordlund (S) § 185, 193 
-”-  för Christina Nordenö (S) § 188 
-”-  för Sara Nylund (S) § 197 
Sarah Karlsson (L) för Ingeborg Wiksten (L) § 186, 193, 195 
-”-  för Per Wahlberg (-) § 197 
Nina Orefjärd (V) för Isabell Mixter (V) § 211 
-”-  för Mattias Rösberg (SJVP) § 183 
-”-  för Jonny Lundin (C) § 193 
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Övriga ersättare 
Magnus Wester (S) §§ 177-184, 186-187, 189-192, 194-196, 198-225 
Sarah Karlsson (L) §§ 177-185, 187-192, 194, 196, 198-225 
Nina Orefjärd (V) §§ 177-182, 184-192, 194-210, 212-225  
Erik Thunefors (SD) 
 
Under föredragningarna 
Mats Höglund (S) 
Lars-Gunnar Hultin (V)  
  
Adjungerad 
Lisa Selin  kommunikatör 
   
Tjänstemän 
Åsa Bellander regiondirektör 
Lars Halén  budgetchef 
Märta Molin  regional utvecklingsdirektör 
Ann Christin Hamrén sekreterare  
 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Redovisning av genomförda åtgärder - Handlingsplan för en mer effektiv 
krishantering (bilaga A) 
Krister Bjermert, Åsa Bellander 
 
Uppdrag Primärvård 2023 (bilaga B) 
Gun-Britt Milioris 
 
Förslag till förändrad inriktning för kostnadsreducering inom närsjukvårdsområde 
Norr (bilaga C) 
Anna-Lena Lundberg, Leif Ehlin  
 
Regionplan 2023 – 2025 med ekonomiska planeringsförutsättningar (bilaga D-E) 
Lena Lindgren, Lars Halén 
 
Särskild lönesatsning till hälso- och sjukvårdens enhetschefer (bilaga F) 
Åsa Bellander, Therese Drewsen, Anna Hoff 
 
Ekonomi – information, inkl. Refinansiering av tågfordon av typen Regina genom 
AB Transitio (bilaga G) 
Dick Rytterdahl 
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Återrapport från Hälso- och sjukvårdsnämnden med anledning av uppsiktsplikten 
(bilaga H) 
Åsa Bellander, Camilla Nilsson 
 
Regiondirektörens rapport (bilaga I-J) 
Åsa Bellander 
 
Ordförande lämnar information om en extra Regionstyrelse den 21 juni, kl. 8.30 via 
Teams 

 
 

 
 
§ 177 Val av justerare 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Mats Hellhoff att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 178 Fastställande av föredragningslista 
 
Ett extra ärende anmäls: ”§ 225, Riktad satsning för en långsiktigt hållbar 
bemanning – förlängt uppdrag”. 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att med ovan nämnd komplettering fastställa upprättat förslag till 
föredragningslista. 
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§ 179 Revidering av Etisk policy 
 
Diarienummer: 21RS2240 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Monasofi Wallinder 

 
Ärendebeskrivning 
Etisk policy fastställdes av landstingsfullmäktige den 25 juni 2008. Policyn ska 
utvärderas en gång vid varje mandatperiod och Patientnämnden-Etiska nämnden har 
i reglementet uppdraget att inrätta ett Etiskt råd med företrädare för professionen för 
att övergripande driva och hantera etiska frågor inom ramen för regionens etiska 
policy. Policyn är tidigare utvärderad 2013 och 2017 utan att det föranlett 
revidering. Etiska rådet har till 2021 justerat innehållet något och Patientnämnden-
Etiska nämnden har överlämnat den reviderade policyn för beslut i 
regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade 25 november 2020, § 195, att 
införa en ny styrmodell för Region Västernorrland successivt under 2021. Samtidigt 
beslutades att uppdra till regiondirektören att identifiera och stegvis föreslå 
revidering av övriga styrande dokument som berörs. Regionfullmäktige har också 
beslutat om en förnyad utformning av regionens syn på medarbetarskap och 
ledarskap som ersätter Personalpolitisk plattform, 24 – 25 februari 2021, § 54. Den 
Etiska policyn behöver därför revideras mer grundläggande vilket regionstyrelsen 
beslutade om den 10 juni 2021, § 196. 
 
Sammanfattning uppdrag 
Uppdraget gick till verksamheten för Kvalitet- och patientsäkerhet som tillsamman 
med representanter från patientnämnden- etiska nämnden, etiska rådet, HR och 
kommunikation genomfört revideringen.  
Utgångspunkten blev en sökning för att se hur andra upprättat sin etiska policy. 
Slutsatsen blev att policyn bör göras språkligt mer tillgänglig och att 
rubriksättningen bör bli tydlig. Gruppen valde även att göra en ingress för att 
förklara och fånga intresset hos läsaren.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad ”Etisk policy” (551819), bilaga 1 
Etisk policy (22514) fastställd av landstingsfullmäktige den 25 juni 2008, bilaga 2 
Protokollsutdrag från Patientnämnden-Etiska nämnden den 7 april 2022, § 17, 
bilaga 3 
Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 78, bilaga 4 
Protokollsutdrag från Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 63, 
bilaga 5 
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Beredning 
Patientnämnden-Etiska nämnden den 7 april 2022, § 17 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 78 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 63 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 121 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att fastställa reviderad ”Etisk policy” (551819); samt 
 
att Etisk policy (22514) fastställd av landstingsfullmäktige den 25 juni 2008 
därmed upphör att gälla. 
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§ 180 Förslag till förändrad inriktning för kostnadsreducering inom 

närsjukvårdsområde Norr 
 
Diarienummer. 21RS6742 
Ärendeansvarig: Anna-Lena Lundberg 
Handläggare: Leif Ehlin, Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
I augusti beslutade regionfullmäktige om en kostnadsreducering inom 
närsjukvårdsområde norr. Beslutet innebar en sammanslagning av avdelning 2 och 
3 vid sjukhuset med en neddragning av fem fastställda vårdplatser. 
Till förslaget hörde också en utökning med en vårdplats på avdelning 1. Förslagets 
genomförande förutsatte vidare en större ombyggnation för att kunna upprätta en 
samlad och funktionell avdelning med ett tillräckligt stort antal vårdplatser. 
 
Under hösten 2021 – när covidvården medförde en tydlig brist på vårdplatser inom 
hela regionen – bedömde hälso- och sjukvårdsdirektören att behovet att möjlighet 
till extra vårdplatskapacitet behövde utredas ytterligare. Mot denna bakgrund gavs 
närsjukvårdsområdet i uppdrag att utreda ett alternativt förslag, vars inriktning 
skulle medföra större möjligheter att bemanna upp för tillfälliga överbeläggningar 
och/eller för att kunna vårda patienter från övriga delar av länet. 
 
Utifrån tilläggsuppdraget från hälso- och sjukvårdsdirektören har 
närsjukvårdsområdet utarbetat ett förslag för reducering av vårdplatser, men utan 
den sammanslagning av de två vårdavdelningar som det tidigare förslaget innebar. 
Det nya förslaget utgår från 43 fastställda vårdplatser och omfattar ett bibehållande 
av vårdavdelningarna 1, 2 och 3. 

 
Närmare om förslaget 
Det tidigare beslutet om vårdplatsantal innebar totalt 43 fastställda vårdplatser på 
avdelning 1,2 och 3. Det ska noteras att beslutet inte omfattade gyn-onkologin i 
vårdplatsantalet. Den aviserade överföringen av en HIA-plats (som ingick i det 
kostnadsreduceringsbeslut som lades fram av verksamheten för OP/IVA) ingick 
inte i heller i beslutet. Dessa två frågeställningar lämnades till berörda 
verksamheter att hantera. 
 
Med ett oförändrat uppdrag avseende gyn-onkologin och överföring av en HIA-
plats blir därmed platsantalet totalt 46 fastställda vårdplatser. Förslaget till 
fördelning av dessa platser baseras på premissen att patienter ska kunna få vård där 
rätt kompetens finns. Områdets alternativa strukturförslag ser ut som följer: 
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 Avdelning 1 får 22 vårdplatser (inklusive en HIA-plats). Tre 
medicinplatser flyttas till avdelning 3 och en till avdelning 2. 

 Avdelning 2 får 12 vårdplatser inklusive 2 platser för gyn-onkologi som då 
blir kvar som tidigare och en medicinplats från avdelning 1. 

 Avdelning 3 har 12 vårdplatser varav tre medicinplatser från 
avdelning 1. 

 
Med denna inriktning tillskapas en möjlighet att öppna ytterligare ett vårdlag på 
samtliga avdelningar. Det är en fördel när överbeläggningar inte bara är tillfälliga 
utan bestående över flera dygn. Det ger även en viss flexibilitet om varje 
avdelning har möjlighet att expandera så att ”profilpatienter” hamnar på rätt 
avdelning. Det blir därmed mindre risk för utlokaliserade patienter. 
 
Förslaget medför en jämförelsevis mindre kostnadsreducering för bemanning 
(sammanlagt 1,7 miljoner kronor). Å andra sida uppstår ingen kostnad för 
ombyggnation av vårdavdelningar (motsvarande 20 miljoner kronor). Det kan 
konstateras att föreliggande förslag inte når upp till den kostnadsreducering om 
8,3 miljoner kronor som det tidigare beslutet innebar. Men fördelen är, som 
nämnts ovan, en större kapacitet att möta tillfälliga toppar när det gäller 
överbeläggningar. 
 
Den i sammanhanget mer begränsade kostnadsreduceringen beror bland annat på 
flytten av en HIA-plats till avdelning 1, vilket kräver en bemanningsförstärkning 
och att verksamheten utbildar personalen i de moment man inte tagit hand om 
tidigare. Den totala volymen av HIA- patienter är låg men komplexiteten kan vara 
stor och belastningen kan vara ojämnt fördelat så avdelningen behöver en större 
flexibilitet och kompetens. Det totala antalet vårdplatser på avdelning 1 blir 22 – 
inklusive HIA – med ett bemanningstal på 2,04. 
 
Det kan också tilläggas att avdelning 2 och 3 har minskar sina kostnader över tid – 
och ett flertal åtgärder planeras framöver för att fortsätta detta arbete. Från 2020 
till 2021 har avdelning 2 minskat sina personalkostnader med 1,6 miljoner kronor, 
genom att rekrytering av egen personal till avdelningen. Ambitionen är att fortsätta 
arbetet med att minska områdets kostnader ytterligare, bland annat med 
inriktningen att minska sjukfrånvaro. 
 
Avdelning 3 har ett fortsatt behov av stafetter för att få verksamheten att gå runt, 
men har under samma tidsperiod minskat sina personalkostnader med 2,5 miljoner 
kronor, exempelvis genom att endast ta in personal när arbetsbelastningen är hög 
samt effektivare bemanningsplanering. Totalt har avdelning 2 och 3 därmed minskat 
sina personalkostnader med 4,1 miljoner kronor från år 2020 till 2021. 
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Patientsäkerhets- och arbetsmiljöanalyser är inplanerade i närtid och ska vara 
genomförda och protokollförda innan ärendet kan tas vidare till beslut i 
regionfullmäktige. 
 
Yrkande 
Glenn Nordlund (S) yrkar att ärendet återremitteras till nästkommande 
sammanträde den 21 juni för komplettering. Yrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022 § 98, bilaga 6 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022 § 98 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 122 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar  

 
att återremittera ärendet till nästkommande sammanträde den 21 juni för 
komplettering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-06-07 22RS1 9 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
§ 181 Produktion Hälsocentral nybyggnad, Själevad   

Projekt 9175 
 
Diarienummer: 20RS6498 
Ärendeansvarig: Kerstin Wikman 
Handläggare: Michael Nordström 

 
Ärendebeskrivning 

Hälsocentralen i Själevad, Örnsköldsviks kommun, inryms idag i två äldre 
byggnader i centrala Själevad. Byggnaderna är uppförda som ålderdomshem under 
1930- och 40-tal och användningen har efter det flera gånger förändrats. 
Anläggningen fick sin nuvarande användning under 1970-talet.  

I fastigheten finns lokaler för läkar- och distriktssköterskemottagning med lab, bvc 
med mödravård, sjukgymnastik, kurator, reception administrativa funktioner samt 
personalutrymmen. Allt fördelat på två separata byggnader (50 m mellan dessa). 

Någon genomgripande ombyggnad, renovering eller installationsteknisk 
uppgradering för att nå modern standard för en hälsocentral har inte genomförts 
sedan lokalerna togs i bruk för nuvarande verksamhet. Detta medför att dagens 
slitna och otidsenliga lokaler inte är ändamålsenliga för nuvarande och kommande 
verksamhetsbehov samt att man i många delar inte kan möta kraven på god 
arbetsmiljö. För verksamhetens möjlighet att bedriva en så effektiv vård som 
möjligt behövs dessutom lokaler där hela verksamheten kan bedrivas i samma 
huskropp. 

Dåvarande Länshälsan genomförde under 2017 en genomgång av lokalerna utifrån 
arbetsmiljösynpunkt och konstaterade då bland annat att den ena byggnaden helt 
saknar mekanisk ventilation. I den andra större byggnaden har en 
ventilationsanläggning installerats vilken dock upplevs ha bristfällig funktion vilket 
påverkar luftkvalitet och inomhusklimat samtidigt som brister i isolering ger stora 
temperaturskillnader, varmt sommartid - kallt vintertid. Dessutom noterades brister 
i ljudisolering (problem ur sekretessynpunkt), brister i belysning, delvis inte 
tillgängligt för rörelsehindrade, personalens omklädnings- och duschrum i källare är 
små, trånga och svåra att hålla rena och hygieniska. 

Närheten till kommunens enskilt största särskilda boende beläget i grannkvarteret 
vilket färdigställdes 2017 bedöms som en stor fördel för bägge parter, och motiverar 
hälsocentralens befintliga placering. 

Själevads HC är för framtiden en strategiskt viktig hälsocentral för 
Närsjukvårdsområde Norr. Kulturen i hälsocentralen med närhet och gott samarbete 
mellan olika yrkesgrupper och andra hälsocentraler, positiva syn på 
utvecklingsarbete, god bemanning samt därtill moderna och ändamålsenliga lokaler 
ger optimala förutsättningar för Nära Vård. 
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En nybyggnation av Själevads HC ingår som en viktig del i vår plan för framtida 
vård i Ö-vik. 
Med förprojekteringen som underlag beslutade regionstyrelsen 2021-06-10 att 
genomföra detaljprojektering av projekt Hälsocentral nybyggnad, Själevad. 
 
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 
årsskiftet 2024/2025. 

Den totala utgiften för projektet har bedömts till ca 69 miljoner kronor inklusive 
för- och detaljprojektering som beviljats tidigare med medel om 10 mnkr. 

Om projektet beslutas att fullföljas, kommer en ökning av hyra att uppstå med ca 
2,9 miljoner kr/år från 2024, för vilken verksamheten behöver reservera 
budgetutrymme. 

Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen den 7 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsansökan 2022-04-04, bilaga 7 
Förprojekteringsrapport 2021-04-20, bilaga 8 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 97, bilaga 9 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 97 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 123 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag  
 
att bevilja igångsättning av produktion av projekt 9175 Hälsocentral nybyggnad, 
Själevad; samt 
 
att godkänna att 59,4 miljoner kronor för ändamålet får ianspråktas ur avsatta 
medel i regionstyrelsens investeringsbudget för 2022–2024 samt att komplettering 
med 11,4 mnkr beaktas i planen för 2023–2025; samt 
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att förändring av lokalhyra efter investering beaktas av hälso- och 
sjukvårdsnämnden i kommande budgetar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Mattias Rösberg (SJVP) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
”Det skulle förvåna mig om projektkostnaden stannar under 80 miljoner. Jag vill 
också påpeka att projekten i Region Västernorrland varken ska eller måste bli 
dyrare vid varje projektfas redovisning.” 
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§ 182 Regionplan 2023 - 2025 
 
Diarienummer: 22RS5461 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander/Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lena Lindgren / Lars Halén  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till Regionplan för 2023–2025 utgår från ett antal förutsättningar, 
exempelvis:  
 
 Styrande principer i styrmodellen är tillit och kunskap, som ska komma till 

uttryck genom styrningsstruktur och ledarskap. Delaktighet och dialog är 
grundläggande inslag i både planering och uppföljning.  

 
 Mål i regionplanen (verksamhetsmål och finansiella mål) ska visa vad det är 

organisationen ska åstadkomma och gäller för planperioden.  
 
 Till regionplanen kopplas ett antal indikatorer. Dessa fastställs i regionstyrelsen 

i december 2022 genom en uppföljningsbilaga. 
 
 Regionplanens mål tas in i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner 

i oförändrad formulering och ”kvitteras” genom att indikatorer respektive 
aktiviteter kopplas till målet.  

 
 Sett till målstyrningen, formulerar verksamheter och enheter aktiviteter, 

kopplade till övergripande mål. Därutöver görs verksamhetsplaneringen även 
med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag.   

 
De ekonomiska förutsättningarna för Region Västernorrland är i likhet med 
föregående år svåra att överblicka eller förutse kommande år. De långsiktiga 
effekterna av den pågående pandemin, exempelvis i form av uppskjuten vård, är vid 
regionplanens upprättande svåra att bedöma. Det föreligger även i dagsläget 
svårigheter att bedöma såväl inflationen som skatteunderlagets utveckling till följd 
av förändrat säkerhetsläge i Europa. 
 
Den finansiella planen bygger på ett antagande om en återgång till i huvudsak ett 
normalläge i verksamheten och i ekonomin under planperioden. Basen för de 
finansiella ramarna och budgeten är aktuell skatteunderlagsprognos från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), aviserade statsbidrag samt en bedömning av 
kostnadsutvecklingen. Vidare bygger de ekonomiska förutsättningarna på att 
verksamhetens omfattning anpassas till tilldelade ekonomiska resurser och att 
takten i denna omställning sker enligt plan. Den statliga finansieringen av hälso- 
och sjukvårdssektorn är ytterst osäker vad gäller eventuella tillskott kommande år. 
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Region Västernorrlands finansiella mål är en ekonomi i balans över tid. Den 
långsiktiga ambitionen är att klara generationsfrågan i finansieringen av dagens 
verksamhet fullt ut och återställa det egna kapitalet på 15–20 års sikt (inklusive 
ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998). För detta krävs en 
resultatnivå på i snitt cirka två procent av intäkter från skatter och generella 
statsbidrag, motsvarande cirka 180 miljoner kronor. En grundförutsättning är att på 
lång sikt säkerställa kostnadseffektiva verksamheter.  
 
På kort sikt är ambitionen att etablera en stabil resultatnivå som uppgår till minst 1 
procent av intäkter från skatter och generella statsbidrag, motsvarande cirka 90 
miljoner kronor. För att uppnå detta krävs en sänkt kostnadsnivå samt 
investeringsnivåer som finansieras med egna medel.  
 
Förslaget till ekonomiska ramar redovisas i särskild bilaga som utgör preliminära 
ekonomiska planeringsförutsättningar i arbetet med ”Uppdrag Primärvårds 
Ersättningsbilaga” och verksamhetsplaneringen i nämnder/styrelser och 
verksamheter. 
 
De ekonomiska ramarna för budget 2023 och plan 2024–2025 har sin utgångspunkt 
i den av regionfullmäktige, i augusti 2021, beslutade regionplanen för åren 2022–
2024. Därefter har justeringar av de ekonomiska ramarna inarbetats utifrån: 

 Regionstyrelsens beslut i december 2021, februari-april 2022 om 
tilläggsbudget och omdisponeringar har inarbetats i förslaget till ekonomiska 
ramar 2023–2025.  

 
De beslut som under året påverkar ekonomin långsiktigt i stor omfattning är utökad 
särskild lönesatsning samt finansiering av utökade kostnader för tågtrafiken samt 
ökade kostnader för pensioner.  
 
Med utgångspunkt i regionplan 2022 – 2024 och ovan beskrivna förutsättningar och 
konsekvenser av beslutade åtgärder, föreligger ett scenario för åren 2023 – 2025 
med en ofullständig ekonomisk beskrivning. 
 
I det ekonomiska scenariot för åren 2023 – 2025 saknas i nuläget förslag på 
finansiering med cirka 230 miljoner kronor år 2023 och 146 miljoner kronor år 
2024. År 2025 pekar på en ekonomi i balans under förutsättning att planerade 
kostnadsreduceringar genomförs i den takt som beskrivs. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av i första hand utökad särskild lönesatsning, 
pensionskostnadernas finansiering samt minskade statsbidrag och fortfarande allt 
för hög kostnadsnivå inom hälso- och sjukvården innebär en utmaning att i nuläget 
ta beslut om finansieringen som är ansvarsfull, realistisk och långsiktigt hållbar. En 
översyn av de administrativa stödprocesserna utgör en del av detta. Det kan vidare  
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konstateras att vad gäller planeringsförutsättningarna från staten finns mer att önska 
vad gäller den långsiktiga finansieringen.   
 
Beslut om finansiering, skattesats och en samlad resultat- och balansbudget samt 
kassaflödesanalys och investeringsplan för åren 2023–2025 kommer tillställas 
regionfullmäktige för beslut i november 2022. 
 
För att klara den långsiktiga ambitionen om att hålla en ekonomi i balans över tid 
mot bakgrund av nu rådande ekonomiska förutsättningar måste nämnderna och 
styrelsen samt deras verksamheter verkställa handlingsplaner och åtgärder för att 
klara verksamheten inom det ekonomiska utrymme som ställts till deras förfogande.  
 
I föreliggande förslag till ekonomiska ramar finns det av Regionfullmäktige 
beslutade målet inarbetat, om att vid översynen av förtroendemannaorganisationen 
inför nästkommande mandatperiod 2023 – 2026, minska kostnaderna med 
motsvarande 2,5 miljoner kronor från år 2023.   
 
Budgeten för den somatiska vården inom länssjukvårdsområde somatik, 
närsjukvårdsområden söder, väster och norr är svår att balansera inom planperioden 
2023–2025. Med beaktande av pågående arbete med kostnadsreduceringar inom 
verksamheterna och takten i detta arbete får dessa fyra områden budgeteras med ett 
sammanlagt underskott med 150 miljoner kronor för 2023 och 70 miljoner kronor 
för 2024.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Regionplan 2023–2025, ”Liv, hälsa och hållbar utveckling i 
Västernorrland”, bilaga 10 
”Så styrs Region Västernorrland”, bilaga 11 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar”, bilaga 12 
Sverigedemokraternas förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 12 a 
Vänsterpartiets förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 12 b 
Centerpartiets förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 12 c 
Kristdemokraternas förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 12 d 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C) yrkar avslag på första att-satsen till förmån för Centerpartiets 
förslag till regionplan 2023–2025 samt bifall till att-satserna 2–6. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till regionplan och 
därmed avslag på den första att-satsen samt bifall till övriga att-satser. 
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Isabell Mixter (V) yrkar enligt följande: 
”att anta Vänsterpartiets förslag till Regionplan med ekonomiska förutsättningar för 
2023, 2024 och 2025. 
att fastställa skattesatsen till 11,49. 
att arbeta in Vänsterpartiets förslag till förändringar i skrivelserna Regionplan 2023 
och plan 2024 och 2025 samt dess bilaga ekonomiska planeringsförutsättningar.” 
 
Bo Grafström (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till Regionplan 2023 
– 2025. 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till beredningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Sverigedemokraternas förslag till 
Regionplan, Vänsterpartiets förslag till Regionplan, Centerpartiets förslag till 
Regionplan samt Kristdemokraternas förslag till Regionplan under proposition, 
vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles. 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 124. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att fastställa föreslagen regionplan 2023–2025;  
 
att anta bilaga ”Så styrs Region Västernorrland”; 
 
att uppdra till Regionstyrelsen att fastställa ”Uppföljningsbilaga Regionplan” i 
december 2022; 

 
att anta angivna preliminära ekonomiska ramar för åren 2023–2025 enligt bilaga 
som ska utgöra ekonomiska planeringsförutsättningar i arbetet med ”Uppdrag 
Primärvårds Ersättningsbilaga” och verksamhetsplaneringen i nämnder/styrelser 
och verksamheter; 
 
att den somatiska vården inom förvaltningarna/områdena länssjukvård somatik och 
närsjukvårdsområdena söder, väster och norr kan redovisa ett sammanlagt 
underskott med 150 miljoner kronor för 2023, 70 miljoner kronor för år 2024 samt 
att fördelningen av detta delegeras till hälso- och sjukvårdsnämnden och delges 
Regionfullmäktige; samt  
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att uppdra till regionstyrelsen att senast i november 2022 återkomma till 
regionfullmäktige med beslut om finansiering, skattesats, en samlad resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys inklusive investeringsplan för åren 2023–
2025. 
 
 
 
 
Anna Proos (M) och Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i 
Regionfullmäktige. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Reservationer 
Mats Hellhoff (SD), Isabell Mixter (V), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), 
Anita Hellstrand (C) och Bo Grafström (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
HR-direktören 
Samtliga förvaltningschefer/motsvarande områdesdirektörer Hälso- och sjukvård 
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§ 183 Tandvårdstaxa 2023 
 
Diarienummer: 22RS4764  
Ärendeansvarig: Annri V Thimstrand 
 Handläggare: Mats Ellner 
 
Ärendebeskrivning 
Efter beslut i Regionfullmäktige den 20–21 juni 2018, §117 fastställs att tandvårds-, 
och frisktandvårdstaxan ska följa LPIK (Landstingsprisindex) exkl. läkemedel med 
en årlig prisjustering. 
År 2023 är den angiven till 4,0 %. 
 
Regionfullmäktige har också uppdragit till regionstyrelsen att fastställa prislistor på 
åtgärd senast i juni månad årligen. 
 
Förslag till Tandvårdstaxor 2023 bifogas. 
 
Beslutsunderlag 
Prislista Folktandvården 2023 – Allmäntandvård, bilaga 13 
Prislista Folktandvården 2023 – Specialisttandvård, bilaga 14 
Prislista Folktandvården 2023 - Estetisk tandvård, bilaga 15 
Prislista Folktandvården 2023 – Frisktandvård, bilaga 16 
Prislista Folktandvården 2023 – Lokala åtgärder, bilaga 17 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 89, bilaga 18 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 89 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 125 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag  
 
att fastställa ”Prislista Folktandvården 2023 – Allmäntandvård”, ”Prislista 
Folktandvården 2023 – Specialisttandvård”, ”Prislista Folktandvården 2023 
- Estetisk tandvård”, ”Prislista Folktandvården 2023 – Lokala åtgärder” samt 
”Prislista Folktandvården 2023 - Frisktandvård”.  
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Jäv 
Mattias Rösberg (SJVP) anmäler jäv. 
 
Nina Orefjärd (V) tjänstgör i detta ärende. 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Isabell Mixter (V) och Nina Orefjärd (V) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
”Vi vill att tandvård ska ingå i sjukvårdssystemet fullt ut. På nationell nivå driver vi 
att högkostnadsskyddet ska sänkas till 2000 kr per år och patient.” 
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§ 184 Förstärkt uppsikt, Almi Företagspartner Mitt AB 
 
Diarienummer: 22RS4811 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Märta Molin 
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § Kommunallagen 
(2017:725) (KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att Regionstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser från 
uppsikten i ett beslut. Beslutet skall överlämnas till fullmäktige med i 
förekommande fall förslag till åtgärder. Granskningen ska vara tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.  
  
Förvaltningen Regional utveckling och Regionstyrelsen har löpande under 
verksamhetsåret haft kontakt med bolaget. Kontakterna har skett bland annat med 
regelbundna informationsmöten och samråd med förvaltningen och genom 
information och delgivningar till Regionstyrelsen. Detta utgör en god grund för den 
prövning regionstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Förvaltningen Regional 
utveckling och Regionstyrelsen har granskat relevanta bolagshandlingar. 
  
Av det som framkommit konstateras att Almi Företagspartner Mitt AB under 
verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 126 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag  
 
att Almi Företagspartner Mitt AB under verksamhetsåret 2021 bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna; samt 
 
att överlämna informationen till regionfullmäktige. 
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§ 185 Förstärkt uppsikt, Ostkustbanan 2015 AB   
 
Diarienummer: 22RS4813 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Märta Molin 
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § Kommunallagen 
(2017:725) (KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att Regionstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser från 
uppsikten i ett beslut. Beslutet skall överlämnas till Regionfullmäktige med i 
förekommande fall förslag till åtgärder. Granskningen ska vara tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.  
  
Förvaltningen Regional utveckling har under verksamhetsåret haft löpande kontakt 
med bolaget. Detta genom bland annat informationsmöten och samråd med 
förvaltningen. Information har delgivits regionstyrelsen liksom protokoll etc.. Detta 
utgör en god grund för den prövning Regionstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § 
KL. Förvaltningen Regional utveckling och Regionstyrelsen har granskat relevanta 
bolagshandlingar. 
  
Av det som framkommit konstateras att Ostkustbanan 2015 AB under 
verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 127 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag  
 
att Ostkustbanan 2015 AB under verksamhetsåret 2021 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna; samt 
 
att överlämna informationen till Regionfullmäktige. 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-06-07 22RS1 21 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
Jäv 
Glenn Nordlund (S) anmäler jäv. 
 
Sara Nylund (S) inträder som ordförande i detta ärende. 
 
Magnus Wester (S) tjänstgör i detta ärende. 
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§ 186 Förstärkt uppsikt, Scenkonst Västernorrland AB 
 
Diarienummer: 22RS4814 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § Kommunallagen 
(2017:725) (KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att regionstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser från 
uppsikten i ett beslut. Beslutet skall överlämnas till fullmäktige med i 
förekommande fall förslag till åtgärder. Granskningen ska vara tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.  
  
Förvaltningen regional utveckling och regionstyrelsen har löpande under 
verksamhetsåret haft kontakt med bolagen. Kontakterna har skett bland annat med 
regelbundna informationsmöten och samråd med förvaltningen och regionstyrelsen. 
Ägarforum med delägare och bolaget äger rum två gånger per år. Scenkonst 
Västernorrland AB redovisar sin verksamhet via Kulturdatabasen samt genom att 
delge verksamhetsberättelser till delägarna. Detta utgör en god grund för den 
prövning regionstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Förvaltningen Regional 
utveckling och regionstyrelsen har granskat relevanta bolagshandlingar. 
  
Av det som framkommit konstateras att Scenkonst Västernorrland AB under 
verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 128 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag  
 
att Scenkonst Västernorrland AB under verksamhetsåret 2021 bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna; samt 
 
att överlämna informationen till regionfullmäktige. 
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Jäv 
Ingeborg Wiksten (L) anmäler jäv. 
 
Sarah Karlsson (L) tjänstgör i detta ärende. 
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§ 187 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Ånge 
 
Diarienummer: 22RS4360 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Ånge har upprättat årsredovisning för verksamheten 2021. 
Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region Västernorrland, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Ånge kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 368 000 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Ånge. Samordningsförbundet redovisar ett underskott 
om -533 057 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på -483 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Ånge, bilaga 19 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Ånge, bilaga 20 
Granskning av Samordningsförbundet Ånge, skrivelse, bilaga 21 
Granskning av Samordningsförbundet Ånge, bilaga 22 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Ånge, bilaga 23 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 73, bilaga 24 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 73 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 129 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Ånge och de enskilda 
ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Ånge till handlingarna. 
 
 
 
Delges 
Samordningsförbundet i Ånge  
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§ 188 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall 
 
Diarienummer: 22RS3365 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Sundvall har upprättat årsredovisning för verksamheten 
2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region 
Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Sundsvalls kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 1 844 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Sundsvall. Samordningsförbundet redovisar ett 
underskott om -286 254 kr för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall, bilaga 25 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga 26 
Granskning av Samordningsförbundet Sundsvall, skrivelse, bilaga 27 
Granskning av Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga 28 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga 29 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 71, bilaga 30 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 71 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 130 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall till 
handlingarna. 
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Jäv 
Christina Nordenö (S) anmäler jäv. 
 
Magnus Wester (S) tjänstgör i detta ärende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Samordningsförbundet i Sundsvall  
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§ 189 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Härnösand 
Timrå 

 
Diarienummer: 22RS4338 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har upprättat årsredovisning för 
verksamheten 2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region 
Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Härnösand Timrå 
kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 938 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå. Samordningsförbundet redovisar 
ett underskott om -664 000 för verksamhetsåret 2021. 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå, bilaga 31 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Härnösand Timrå, bilaga 32 
Granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå, skrivelse, bilaga 33 
Granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå, bilaga 34 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Härnösand Timrå KPMG, bilaga 35 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet 
Härnösand/Timrå, bilaga 36 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 72, bilaga 37 

 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 72 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 131 

 
Beslut: 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå och 
de enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå till 
handlingarna. 
 
Delges 
Samordningsförbundet i Härnösand Timrå  
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§ 190 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors 
 
Diarienummer: 22RS4770 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kramfors har upprättat årsredovisning för verksamheten 
2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region 
Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Kramfors kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 648 000 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Kramfors. Samordningsförbundet redovisar ett 
underskott om -198 735 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på - 
238 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors, bilaga 38 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Kramfors, bilaga 39 
Granskning av Samordningsförbundet Kramfors, skrivelse, bilaga 40 
Granskning av Samordningsförbundet Kramfors, bilaga 41 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Kramfors, 
bilaga 42 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 74, bilaga 43 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 74 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 132 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors till 
handlingarna. 
  
 
Delges 
Samordningsförbundet i Kramfors 
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§ 191 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sollefteå 
 
Diarienummer: 22RS4434 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Sollefteå har upprättat årsredovisning för verksamheten 
2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region 
Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Sollefteå kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 709 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Sollefteå. Samordningsförbundet redovisar ett 
underskott om -125 938 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på - 
255 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sollefteå, bilaga 44 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sollefteå, bilaga 45 
Granskning av Samordningsförbundet Sollefteå, skrivelse, bilaga 46 
Granskning av Samordningsförbundet Sollefteå, bilaga 47 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Sollefteå, 
bilaga 48 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 75, bilaga 49 

 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 75 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 133 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Sollefteå till 
handlingarna. 
  
 
Delges 
Samordningsförbundet i Sollefteå 
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§ 192 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
 
Diarienummer: 22RS4374 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik har upprättat årsredovisning för 
verksamheten 2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region 
Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Örnsköldsviks 
kommun. 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 1 258 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Örnsköldsvik. Samordningsförbundet redovisar ett 
överskott om 367 609 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på 0 kr. 
Bedömningen är den att det bedrivs ett strukturerat arbete kring ekonomi, 
uppföljning, planering och riskanalys inom förbundet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, bilaga 50 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Örnsköldsvik, bilaga 51 
Granskning av Samordningsförbundet Örnsköldsvik, skrivelse, bilaga 52 
Granskning av Samordningsförbundet Örnsköldsvik, bilaga 53 
Revisionsberättelse Samordningsförbund 2021 Örnsköldsvik KPMG, bilaga 54 
Revisionsrapport Samordningsförbund 2021 Örnsköldsvik KPMG, bilaga 55 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet 
Örnsköldsvik, bilaga 56 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 76, bilaga 57 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 76 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 134 

 
Beslut: 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik till 
handlingarna. 

 
Delges Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
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§ 193 Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive 

årsrapport för Regionalt cancercentrum norr  
 

Diarienummer: 22RS3630 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Monika Johansson 

 
Ärendebeskrivning 
Regionerna i Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har 
sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norra sjukvårdsregionförbundet 
(NRF). I förbundsordningen anges att regionförbundet ska vara ett 
samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för de fyra regionerna i norr. Detta med 
syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, 
kunskapsstyrning, utbildning och forskning, donationsverksamhet och andra 
därmed sammanhängande verksamheter. Inom folkhälsoområdet har förbundet 
ansvar för att ta fram strategiskt underlag för folkhälsoinriktade åtgärder i ett 
Norrlandsperspektiv.  
 
Vidare anges att de norra regionerna har ett gemensamt ansvar för beställning, 
planering och samordning av sjukvårdsregional vård och rikssjukvård, utbildning 
och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Regionförbundet har 
även givits befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård. Budgetering och 
kostnadsansvar för sjukvårdsregional- och rikssjukvård ligger på respektive region. 
Regionförbundet har även ansvar för Regionalt cancercentrum (RCC) och beslutar 
om den regionala utvecklingsplanen för cancervården, inklusive nivåstrukturering 
inom cancervården.  
 
Förbundsdirektionen beslutade att godkänna årsredovisningen inklusive årsrapport 
från RCC Norr vid sitt sammanträde den 17 mars 2022, § 31, samt att översända 
densamma till berörda regioner. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive årsrapport för 
RCC Norr, bilaga 58 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga 59 
Protokollsutdrag Norra Sjukvårdsregionförbundet 17 mars 2022, § 31, bilaga 60 

 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 135. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar 
 
att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i denna beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive 
årsrapport för RCC Norr till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
Jäv 
Glenn Nordlund (S), Jonny Lundin (C) och Ingeborg Wiksten (L) anmäler jäv. 
 
Sara Nylund (S) inträder som ordförande i detta ärende. 
 
Magnus Wester (S), Nina Orefjärd (V) och Sarah Karlsson (L) tjänstgör i detta 
ärende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Norra sjukvårdsregionförbundet  
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§ 194 Årsredovisning 2021 Inera AB  
 
Diarienummer: 22RS5958 
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin 
  
Ärendebeskrivning 
Inera AB har inkommit med årsredovisning för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 Inera AB med revisionsberättelse, bilaga 61 
Granskningsrapport för 2021, bilaga 62 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 136 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
  
att lägga Årsredovisning och koncernredovisning Inera AB 2021 till handlingarna. 
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§ 195 Årsredovisning 2021 Scenkonst Västernorrland AB 
 
Diarienummer: 22RS4364 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen och verkställande direktören för Scenkonst Västernorrland AB har 
inkommit med årsredovisning för 2021.  
  
Verksamheten har granskats och granskningsrapport bifogas.  
 
Beslutsunderlag 
Scenkonst Västernorrland AB:s årsredovisning för 2021, bilaga 63 
PM om uppföljning av Scenkonst Västernorrland 2021, bilaga 64 
Granskningsrapport för 2021, bilaga 65 
Grundläggande granskning 2021, Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 66 
Rapport intern kontroll 2021 Scenkonst Västernorrland, bilaga 67 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022 § 78, bilaga 68 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 78 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 137 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
  
att regionens ombud i Scenkonst Västernorrland AB bemyndigas att rösta för att 
styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 samt     
  
att lägga Scenkonst Västernorrland AB:s årsredovisning 2021 till handlingarna. 
 
 
Jäv 
Ingeborg Wiksten (L) anmäler jäv. 
 
Sarah Karlsson (L) tjänstgör i detta ärende. 
 
 
Delges 
Scenkonst Västernorrland 
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§ 196 Årsredovisning 2021, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
 

Diarienummer: 22RS6325 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 
  
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland har inkommit med årsredovisning för 2021.  
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2021 med 
revisionsberättelse, bilaga 69 
PM om uppföljning av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2021, bilaga 70 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 77, bilaga 71 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 77 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 138 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
  
att lägga Årsredovisning 2021 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland till 
handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
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§ 197 Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
 
Diarienummer: 22RS4464 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) har 
överlämnat årsredovisningen för 2021 års verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 2021, bilaga 72 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga 73 
Grundläggande granskning år 2021, bilaga 74 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31, bilaga 75 
PM om uppföljning av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 2021, bilaga 76 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2021, § 83, bilaga 77 
 
Beredning  
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2021, § 83 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 139. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar 
 
att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i denna beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021; samt 
 
att lägga Årsredovisning 2021 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till 
handlingarna. 
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Jäv 
Per Wahlberg (-) och Sara Nylund (S) anmäler jäv. 
 
Magnus Wester (S) och Sarah Karlsson (L) tjänstgör i detta ärende. 
 
 
 
 
 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i Regionfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Länets kommuner  
Kommunalförbundet  
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§ 198 Årsredovisning 2021 Ostkustbanan 2015 AB 

 
Diarienummer: 22RS6205 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Ostkustbanan 2015 AB (Nya Ostkustbanan) har överlämnat årsredovisningen 
för 2021 års verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021, Ostkustbanan 2015 AB, bilaga 78 
Revisionsberättelse för 2021, bilaga 79 
Granskningsrapport 2021, bilaga 80 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 140 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att lägga Ostkustbanan 2015 AB:s årsredovisning 2021 till handlingarna. 
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§ 199 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 

 
Diarienummer: 22RS4624 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har inkommit med årsredovisning för 
2021.  
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, bilaga 81 
Revisionsberättelse för 2021, bilaga 82 
Granskning avseende räkenskapsåret 2021, bilaga 83 
Grundläggande granskning 2021, bilaga 84 
Granskning av ekonomistyrningen och den ekonomiska utvecklingen i förbundet 
2021, bilaga 85 

 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 141 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att lägga Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg till 
handlingarna. 
 
 
 
 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i Regionfullmäktige. 
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§ 200 Årsredovisning 2021 Coompanion- Kooperativ Utveckling 
Västernorrland 

 
Diarienummer: 22RS6456 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Maria Lidgren 

 
Ärendebeskrivning 
Coompanion - Kooperativ Utveckling Västernorrland ekonomisk 
Förening (Coompanion) startades 1991 och har sedan dess verkat som resurs för 
kooperativt och socialt företagande i länet. Grundverksamheten är att bedriva 
rådgivning och kommunicera kring kooperation i enlighet med uppdrag och 
efterfrågan- före, under och efter start av kooperativa företag och liknande 
verksamheter. Samverkansavtalet mellan Region Västernorrland och Coompanion 
Västernorrland löper 2018-2021, (nytt samverkansavtal beslutat för 2022) och 
Coompanion erhåller 400 000 kronor årligen. 
 
Styrelsen för Coompanion har inkommit med en årsredovisning för 2021.   
 
Beslutsunderlag 
Coompanions årsredovisning 2021, bilaga 86 
Revisionsberättelse för 2021, bilaga 87 

 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 142 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 

 
att lägga Coompanions årsredovisning 2021 till handlingarna.  
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§ 201 Årsredovisning 2021 Norrlands nätverk för musikteater och dans 
 
Diarienummer: 22RS6326 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 

 
Ärendebeskrivning 
Norrlands nätverk för musikteater och dans har inkommit med årsredovisning för 
2021.  

 
Beslutsunderlag 
Norrlands nätverk för musikteater och dans verksamhetsberättelse 2021, bilaga 88 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga 89 
PM om uppföljning av Norrlands nätverk för musikteater och dans årsberättelse 
2021, bilaga 90 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling 11 maj 2022, § 79, bilaga 91 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling 11 maj 2022, § 79 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 143 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att lägga Årsredovisning 2021 Norrlands Nätverk för musikteater och dans till 
handlingarna. 
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§ 202 Yttrande över Remiss från Socialdepartementet; Slutbetänkande 
(SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för 
ökad förmåga 

 
Diarienummer: 22RS3263 
Ärendeansvarig: Krister Bjermert 
Handläggare: Daniel Binsell, Anna Forsberg 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss av 
slutbetänkande (SOU 2022:6) ”Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för 
ökad förmåga”.  
 
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens 
beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lämna förslag på hur förmågan att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör 
utvecklas. Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i 
det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En 
förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).  
I detta slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring övriga delar av 
utredningens uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att 
hantera allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap. 
 
Ett system för en bättre beredskap 
Utredningen föreslår att det ska införas nya planeringsbestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen. Planeringsbestämmelserna innebär att regioner vid planering av 
hälso- och sjukvård särskilt ska beakta behovet av beredskap för att hantera 
händelser som medför ett stort antal skadade eller sjuka, katastrofer samt andra 
händelser som allvarligt kan inverka på regionens förutsättningar att fullgöra sina 
skyldigheter att erbjuda vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Planeringsbestämmelserna ska tydliggöra att regioner och kommuner vid sin 
planering särskilt ska beakta behovet av gemensam planering för att säkerställa en 
sammanhängande vårdkedja såväl i vardag som vid katastrof eller höjd beredskap. 
Regionen Västernorrland välkomnar ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen 
då det blir tydligare vilken beredskap hälso- och sjukvården ska ha utifrån de 
beskrivna händelserna.  
 
Utredningen föreslår att det ska införas en ny definition av katastrof. Med katastrof 
avses ”en situation i hälso- och sjukvården där resurserna är otillräckliga för att 
utföra vård som inte kan anstå med normala kvalitetskrav och där det inte heller är 
möjligt att inom kort tillföra de nödvändiga resurserna”. I nuvarande bestämmelser 
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ska regioner planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap 
upprätthålls. Förslaget på ny definition trycker på att regioner ska planera för andra 
händelser än bara för sådana där en katastrofmedicinsk beredskap behövs. Region 
Västernorrland stöder utredningens förslag om en bredare definition av katastrof. 
Detta eftersom katastrof är sammankopplat med katastrofmedicin och därmed inte 
naturligt inkluderar andra händelser som allvarligt kan inverka på regionens 
förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter att erbjuda vård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. 
 
Det ska införas bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att 
kommuner och regioner ska vara skyldiga att följa planeringsanvisningar för 
totalförsvarets hälso- och sjukvård och utföra de särskilda åtgärder för sådan hälso- 
och sjukvård som staten har bestämt. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer ska besluta om sådana planeringsanvisningar och särskilda 
åtgärder. Region Västernorrland ställer sig positiv till att det införs en skyldighet att 
följa planeringsanvisningarna, eftersom det bör medföra att planeringsanvisningarna 
blir mer specifika, vilket är något som regionerna efterfrågat.  
 
Utredningens förslag om att inrätta ett beredskapsråd vid Socialstyrelsen, tillstyrks 
av Region Västernorrland och delar utredningens bedömning att det vid omfattande 
händelser med många skadade eller sjuka, katastrofer och krig finns ett stort behov 
av samordning på hälso- och sjukvårdsområdet mellan statliga myndigheter och 
kommuner och regioner. 
 
Skyldighet att lämna hjälp 
Utredningen föreslår att det ska införas bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen 
som innebär att om en kommun eller region drabbats av en katastrof ska andra 
kommuner och regioner vara skyldiga att lämna hjälp. En kommun eller region ska 
inte vara skyldig att lämna hjälp om den själv har drabbats av en katastrof eller 
inom överskådlig tid kan antas bli drabbad av en sådan. Kommuner och regioner 
ska trots vad nu sagts vara skyldiga att lämna hjälp till andra kommuner eller 
regioner som har avsevärt sämre förutsättningar att utföra vård som inte kan anstå. 
Utredningen trycker på att hjälpen ska vara frivillig i första hand men i händelser 
där frivilligheten inte räcker för att stödja en region eller kommun i katastrof 
behövs, vilket Region Västernorrland stödjer, bestämmelser som tydliggör 
skyldigheten att hjälpa. Det finns en oklarhet i om regioner och kommuner 
förväntas hjälpa varandra eller om regioner endast ska hjälpa regioner och vice 
versa. Här behövs ett förtydligande. Region Västernorrland vill betona vikten av att 
när skyldigheten att lämna hjälp träder in ska ärendet hanteras med skyndsamhet 
hos de kommuner och regioner som ska lämna hjälp.  
 

En bestämmelse om skyldighet att hjälpa innebär ett ingrepp i det kommunala 
självstyret, men det sker i ett läge där enskilda kommuner och regioner inte längre 
kan skydda människors liv och hälsa. Region Västernorrland anser att det klart och 
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tydligt ska framgå att när staten fattar beslut att en kommun eller region ska lämna 
hjälp vid en katastrof är det en absolut sista utväg när de inte själva kan lösa 
hjälpbehoven på egen hand. Det innebär att det i bestämmelsen ska framgå att när 
staten ingriper i det kommunala självstyret kan det inte bli fråga om att ett 
utkrävande av ansvar hos hjälplämnande kommuner eller regioner för de följder 
som ett sådant beslut får. I en sådan situation ska ansvarsutkrävandet riktas mot 
regeringen eller den statliga myndighet som har fattat beslut om hjälp.  
 
Förstärkningsresurser 
Region Västernorrland håller med om att regionerna bör åläggas en skyldighet att 
rapportera in vilka förstärkningsresurser för hälso- och sjukvård de förfogar över, 
var dessa är placerade och vilken kapacitet de har. Socialstyrelsen ansvarar för en 
nationell sammanställning av dessa förstärkningsresurser inklusive statliga 
förstärkningsresurser. Förstärkningsresurser behöver även definieras vilka som är 
möjliga att omfördela och vem som har mandat att omfördela dessa.  
 
Prehospital akutsjukvård och transporter 
Region Västernorrland delar utredningens uppfattning att belastningen på 
sjuktransporter i krig kommer att bli stor och behöver förstärkas, särskilt län med 
stora avstånd mellan vårdinrättningar. Region Västernorrland ser positivt på att 
Socialstyrelsen i samverkan med regionerna och Försvarsmakten ska ta fram förslag 
till hur en modern nationell förstärkningsorganisation för sjuktransporter vid 
fredstida kriser och krig ska utformas. 
 
Finansiering 
Den sammantagna bedömning som görs i slutbetänkandet är att utredningens 
förslag inte medför nya krav på kommuner och regioner som kräver finansiering 
utan förtydligar existerande ansvar som åligger kommuner och regioner redan i dag. 
Det finns dock oklarheter kring finansieringsansvaret mellan staten och regionerna 
gällande krisberedskap och höjd beredskap. Staten har tydliggjort att planeringen 
för höjd beredskap ska vila på planeringen för krisberedskap. Det finns en 
otydlighet mellan när planeringen för krisberedskap övergår till planering för höjd 
beredskap och därmed oklarheter i vem som ska betala för vad som behöver 
klargöras. 
 
Utbildning  
Region Västernorrland välkomnar utredningens förslag om att ämnet katastrof-
medicin ska införas redan i grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor. Hälso- 
och sjukvårdspersonal behöver ha grundläggande förståelse för katastrofmedicin 
och vilka principer som styr prioriteringar vid en större olycka eller antagonistisk 
händelse.  
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Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet: Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och 
sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga, bilaga 92 
Yttrande över remiss; Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens 
beredskap - struktur för ökad förmåga, bilaga 93 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 144 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag  
 
att avge ”Yttrande över remiss; Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och 
sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga”. 
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§ 203 Revidering av riktlinje "Visselblåsarfunktionen i Region 

Västernorrland"  
 
Diarienummer: 22RS6225 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Sara Sultan 

 
Ärendebeskrivning 
I svensk rätt har det under flera år funnits ett skydd för arbetstagare som slår larm 
om allvarliga missförhållanden (visselblåsare) i bl.a. anställningsskyddslagen, 
medbestämmandelagen och i rättspraxis. Den som är anställd inom offentlig sektor 
har dessutom ett särskilt långtgående skydd genom meddelarskyddet som regleras i 
grundlag. En ny lag är tänkt att komplettera det skyddet, lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden.  
 
Den nya lagen ger Region Västernorrland en skyldighet att inrätta interna 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning senast den 17 
juli 2022. Några särskilda krav om hur den interna rapporteringskanalen ska se ut 
framkommer inte av lagen. Ytterligare en nyhet är att uppgifter om visselblåsares 
identitet ska omfattas av sekretess.  
 
Det är bara vissa personer som omfattas av det lagstadgade skyddet men förslaget 
till riktlinje innehåller förslag om att visselblåsarfunktionen även fortsatt ska ha till 
uppdrag att ta emot och utreda visselblåsningar som kommer in från övriga 
personer. 
 
I förslaget till ny riktlinje föreslås visselblåsarfunktionen även fortsatt ligga hos 
juristfunktionen. Förslaget till förfarande för rapportering och uppföljning 
motsvarar det förfarande som framkommer av den nya lagen. 

 
Beslutsunderlag 
Riktlinje ”Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland”, fastställd av 
regionstyrelsen 2018-11-19, § 357, bilaga 94 
Förslag till reviderad riktlinje ”Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland”, 
bilaga 95 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 145 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag  
 
att fastställa reviderad riktlinje ”Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland”,  
 
att riktlinje ”Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland” fastställd av 
regionstyrelsen 2018-11-19 därmed upphör att gälla; samt 
 
att regionstyrelsen och berörda nämnder informeras årligen om vilka utredningar 
som avslutats enligt denna riktlinje. 
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§ 204 Refinansiering av ett tågfordon av typen Regina genom AB 
Transitio 

 
Diarienummer: 22RS6259 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl, Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 

 
Ärendebeskrivning 
Handelsbanken Finans har meddelat att man önskar avsluta nuvarande 
leasingfinansieringar med vagnbolaget AB Transitio. Vagnbolaget önskar därför att 
Region Västernorrland fattar beslut om att gå i borgen för ett tågfordon av typen 
Regina som används för trafik i Norrtågssystemet så att AB Transitio kan 
upphandla en ny finansiär för upplåning under innevarande år (2022). 
 
Bakgrund 
I början av 2000-talet gjordes den första större anskaffningen av nya tågfordon av 
typen Regina till AB Transitio. Anskaffningen skedde på uppdrag av bland andra 
regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasing-
finansierades genom ett antal leasingkontrakt med Handelsbanken Finans allt 
eftersom de levererades. Vissa fordon har över tid tagits över av regionerna i norra 
Sverige. 
 
Aktuella leasingkontrakt har löpt över snart 20 år, inklusive en första förlängnings-
period om fyra år. Vid kommande årsskifte (2022/2023) är det dags för en sista 
möjlig förlängningsperiod om åtta år. I samband med detta har Handelsbanken 
meddelat att man önskar avsluta leasingfinansieringarna och att man inte önskar 
nyttja möjligheten om en förlängning. För AB Transito och hyrestagarna innebär 
den sista leasingperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och 
amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera 
fordonen på annat sätt än tidigare.  
 
Kostnader och finansiering 
Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB Transitio. 
Då Region Västernorrland är medlem i Kommuninvest men ägandet av Transitio 
ligger hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är 
upplåning från Kommuninvest inte möjlig. För Region Västernorrlands del omfattas 
ett Reginafordon vilket hyrs från AB Transitio av kommunalförbundet.  
 
Totalt för Region Västernorrland är det aktuellt att refinansiera 22,5 miljoner 
kronor. Då fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån AB Transitios 
avskrivningsprinciper när bolaget (AB Transitio) tar över ägandet av fordonen 
föranleder detta en ökning av fordonshyran med 500 000 kronor per år från och med 
2023. 
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Nuvarande solidarisk borgen ersätts ny enskild proprieborgen för Region 
Västernorrland. Det innebär att regionen endast går i borgen för de egna fordonen. 
 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
AB Transitio är ett gemensamt vagnbolag som ägs av 20 län varav två 
kommunalförbund och 18 regioner. Västernorrland har valt att organisera den 
regionala kollektivtrafiken i ett kommunalförbund och förbundet är därmed formell 
ägare av aktierna i AB Transitio (5 procent). 
 
Eftersom Västernorrlands aktier inte ägs direkt av AB Transitio är en finansiering 
genom Kommuninvest inte möjlig varför AB Transitio behöver upphandla en extern 
finansiär av vår upplåning om drygt 22,5 miljoner kronor. 

 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 146 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att Region Västernorrland, organisationsnummer 232100–0206, går i borgen såsom 
för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 22 537 000 kronor avseende 
refinansiering av ett Regina regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio; samt 
 
att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell 
leasingfinansiering fattar motsvarande beslut. 
 
 
Protokollsanteckning 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander och Anita Hellstrand (C) lämnar en 
protokollsanteckning lydande: 
”Då projektet gällande ”Reviderade styrdokument” för Kollektivtrafikmyndigheten 
har avslutats i februari 2022 förutsätter Centerpartiet att Regionfullmäktiges tidigare 
beslut gällande en flytt av ägandet av aktierna i AB Transitio (och Norrtåg AB) från 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region 
Västernorrland, snarast verkställs.” 
 

 
Delges 
AB Transitio 
Norrtåg AB 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Ekonomidirektören 
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§ 205 Refinansiering av tre tågfordon av typen Coradia genom AB 
Transitio 

 
Diarienummer: 22RS6593 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl/Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
De lånefinansieringar som AB Transitio har genom Nordiska Investeringsbanken 
för 10 tågfordon av typen Coradia löper ut 2022-12-31. Vagnbolaget önskar därför 
att Region Västernorrland fattar beslut om att gå i borgen för de tågfordon av typen 
Coradia som används för trafik i Norrtågssystemet så att AB Transitio kan 
upphandla en ny finansiär för upplåning under innevarande år (2022). 
 
Bakgrund 
Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt under 
2012. Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar göra om 
tilltänkta leasefinansieringar till lånefinansieringar genom Nordiska Investerings-
banken. Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år motsvarande de 
tilltänkta leasekontrakten och lyftes i tre rater om 150+150+432 MSEK under 2012 
varför det under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa. Då dessa finansieringar löpt 
utan amortering skall hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022 varav 244 
MSEK tas ur Transitios kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under 
lånets löptid. Aktuellt belopp att refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt 
restvärde för fordonen. 
 
Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två st lånefinansierats separat 
vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig 
borgens-ansvaret (proprieborgen från den uppdragsgivande regionen) för de 10 
Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland 
Härjedalen går i borgen för tre fordon var och Region Västerbotten för ett fordon. 
Aktuellt borgensbelopp för Region Västernorrland uppgår till 3/10 av 488 MSEK 
eller 146,4 MSEK för tre Coradiafordon (62003, 62010 och 62012). 
 
Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB Transitio. 
Då Region Västernorrland är medlem i Kommuninvest men ägandet av Transitio 
ligger hos Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är en upplåning från 
Kommuninvest ej möjlig.  
 
Totalt för Region Västernorrland är det aktuellt att refinansiera 146 400 000 kronor. 
Givet de låne- och räntesäkringsmarginaler som föreligger i nuvarande 
finansieringar /räntesäkringar förväntas kommande finansieringars räntekostnader 
totalt sett att bli lägre även sett till att skuldvolymen går ned. Påverkan på 
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fordonshyror är svårt att säga givet att räntemarknaden idag befinner sig i en 
stigande fas och refinansieringar genomförs först under september / oktober 2022. 
 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
AB Transitio är ett gemensamt vagnbolag som ägs av 20 län varav två kommunal-
förbund och 18 regioner. Västernorrland har valt att organisera den regionala 
kollektivtrafiken i ett kommunalförbund och förbundet är därmed formell ägare av 
aktierna i AB Transitio (5 procent). 
 
Eftersom Västernorrlands aktier inte ägs direkt av AB Transitio är en finansiering 
genom Kommuninvest inte möjlig varför AB Transitio behöver upphandla en extern 
finansiär av vår del av upplåningen. 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 147 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att Region Västernorrland, organisationsnummer 232100-0206, går i borgen såsom 
för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 146 400 000 kronor avseende 
refinansiering av tre Coradia regionaltågsfordon (862003, 62010 och 62012) vilka 
hyrs från AB Transitio; samt 
 
att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell 
leasingfinansiering fattar motsvarande beslut. 
 
 
Protokollsanteckning 
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C) och Anita Hellstrand (C) lämnar en 
protokollsanteckning lydande: 
”Då projektet gällande ”Reviderade styrdokument” för Kollektivtrafikmyndigheten 
har avslutats i februari 2022 förutsätter Centerpartiet att Regionfullmäktiges tidigare 
beslut gällande en flytt av ägandet av aktierna i AB Transitio (och Norrtåg AB) från 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region 
Västernorrland, snarast verkställs.” 
 
Delges 
AB Transitio 
Norrtåg AB 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Ekonomidirektören 
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§ 206 Ansökan om företagsstöd – High Coast Distillery AB  
 
Diarienummer: 22RS5697 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Nils Sjölén 

 
Total investering:  12 189 652 kr  
Stödbelopp: 4 266 378 kr  
Stödprocent: 35 % 
NYPS Ärendeid:  20356636 
  
 
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 
Sökandeföretaget tillverkar och säljer whisky i Sverige och utomlands. Intäkterna 
består av flaskor, fat och besöksnäring. Verksamheten bedrivs i Bjärtrå, Kramfors 
kommun.  
 
Sammanfattning av investeringen 
Sökandeföretaget planerar att utöka sin verksamhet med investeringar i 
besöksverksamheten och i destilleriet. Investeringarna består i utbyggnad av kök, 
utbyggnad av besökscenter, markarbeten för övernattningsmöjligheter samt en ny 
buteljeringslina i produktionen. Satsningen leder till en ökad omsättning och 
sysselsättning i företaget.  
 
Bedömning 
Satsningen har god koppling till målområden i den regionala utvecklingsstrategin, 
RUS. Satsningen anknyter också till tillväxtstrategin för Västernorrlands 
besöksnäring. Investeringarna bedöms generera tillväxt och ökad sysselsättning. 
 
Företaget uttrycker en strävan att minska sitt klimatavtryck och beskriver gjorda 
investeringar och framtida möjligheter inom miljöområdet. Företaget verkar för en 
sund och jämställd arbetsmiljö där samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. 
 
Tillväxtverksamhetens bedömning är att företaget har god kompetens och drivkraft 
för att framgångsrikt genomföra aktuella investeringar. Företaget bedöms bedriva  
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ett ansvarsfullt företagande med förutsättningar att skapa en långsiktig hållbar 
tillväxt. Tillväxtverksamheten föreslår att sökandeföretaget beviljas företagsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – High Coast Distillery AB 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 65 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 
 
att bevilja High Coast Distillery AB 4 266 378 kronor i regionalt företagsstöd. 
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§ 207 Ansökan om företagsstöd – Mjälloms Tunnbröd 
 
Diarienummer: 22RS5931 
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl 
Handläggare: Eva Henriksson  

 
Total investering:  6 137 078  
Stödbelopp:  2 155 807  
Stödprocent:  35   
NYPS Ärendeid:  20356646  
  
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 
Mjälloms Tunnbröd startade redan 1923 av Rut Viberg och idag drivs företaget av 
Ruts barnbarn Torbjörn Ullsten. Mjälloms Tunnbröd är Sveriges äldsta 
tunnbrödsbageri och är Sveriges näst största tillverkare av tunnbröd.  
 
Företaget tillverkar förutom tunnbröd även palttunnbröd, kex samt tunnbrödchips. 
Produkterna säljs över hela landet men exporteras också till ett flertal länder ute i 
världen. Det finns även en delikatessbutik i anslutning till bageriet där kunder kan 
handla med sig produkter eller äta på plats. Bageriet är idag ett besöksmål dit 
många turister kommer, det går att även att prova på att baka eget tunnbröd.    
 
Sammanfattning av investeringen 
Investeringen ska göras i råvaruhanteringssystem och är en doseringsanläggning, 
vilket innebär att mjölet kan levereras i bulk och förvaras i silos, den manuella 
hanteringen av mjölsäckar byts därmed ut. Företaget investerar även i degblandare 
med grythiss då delar av degberedningen automatiseras.  
 
Investeringen innebär att sökandeföretaget behöver förstärka framföringen av el till 
fastigheten för att klara det ökade energibehovet. De ska även investera i en ny 
ströare, som innebär att företaget kan produktutveckla sina produkter. 
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Bedömning 
Sökandeföretaget har haft en stadig tillväxt och behöver utveckla sin 
produktionsanläggning för att bland annat stärka sin konkurrenskraft. Med  
 
investeringarna räknar företaget med att kunna växa ytterligare vilket kommer att 
skapa nya arbetstillfällen inom flera olika områden i företaget.  
 
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”. 
 
Sökandeföretaget bedöms ha kraft att kunna skapa ytterligare långsiktig hållbar 
tillväxt i företaget och därför föreslås att sökandeföretaget beviljas företagsstöd för 
planerade investeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om företagsstöd – Mjälloms Tunnbröd 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 66 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 
 
att bevilja Mjälloms Tunnbröd Aktiebolag 2 155 807 kronor i regionalt 
företagsstöd. 
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§ 208 Motion från Kristina Eriksson (C) om Västernorrland som 
försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 

 
Diarienummer: 20RS6585 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Eriksson (C) har inkommit med en motion om Västernorrland som 
försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. 
 
Yrkanden 
Jessica Ulander (C), Anna Proos, (M) och Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Isabell Mixter (V) och Bo Grafström (KD) yrkar avslag till motionen. 
 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till regionala utvecklingsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer regionala utvecklingsutskottets förslag och Jessica Ulander (C) 
m fl:s bifallsyrkande till motionen samt Isabell Mixter (V) m fl:s avslagsyrkande till 
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att regionala 
utvecklingsutskottets förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 96 
Yttrande över motion, bilaga 97 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 67 

 
Beslut: 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag föreslå att 
regionfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
Reservation 
Jessica Ulander (C), Jonny Lundin (C), Anita Hellstrand (C), Anna Proos (M) och 
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande 
till motionen. 
 
Isabell Mixter (V) och Bo Grafström (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget avslagsyrkande till motionen. 
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§ 209 Revidering av Policy internationellt arbete och påverkansarbete 
 
Diarienummer: 22RS2561 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har genom åren arbetat med en internationell policy som ett 
verktyg för att uppnå de långsiktiga målen för det internationella arbetet samt för 
påverkansarbete på nationell- och EU-nivå. 
Policyn, och därmed arbetssätt för genomförande har endast reviderats i mindre 
omfattning, trots regionens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör sedan 
2017. Under den process som pågått för översyn av det internationella arbetet inom 
Region Västernorrland, så konstateras att policyn behöver bli mer övergripande och 
långsiktig, i relation till länets regionala utvecklingsstrategi.  
 
Förvaltningens bedömning är därför att en mer strategisk policy behövs. En policy 
som ligger till grund för utveckling av det internationella arbetet inom 
organisationens olika uppdrag.  
 
Skrivningar om en separat årlig handlingsplan stryks helt, detta med anledning av 
den nya styrmodell som regionen beslutat om. Av samma anledning föreslås en 
strykning av avsnittet om uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
Policy ”Internationellt arbete och påverkansarbete”, fastställd av regionfullmäktige 
den 28 oktober 2020, § 175, bilaga 98 
Förslag till reviderad policy ”Internationellt arbete och påverkansarbete”, bilaga 99 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 68 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag föreslå att 
regionfullmäktige beslutar 
 
att fastställa förslag till reviderad policy ”Internationellt arbete och 
påverkansarbete”; samt 
 
att policyn ”Internationellt arbete och påverkansarbete” fastställd av 
regionfullmäktige den 28 oktober 2020, § 175 därmed upphör att gälla. 
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§ 210 Översyn internationellt arbete och påverkansarbete - Medlemskap i 

Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR och Assembly 
of European Regions, AER 

 
Diarienummer: 21RS6764 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutade 11 februari 2020, §16 om att en översyn av regionens 
internationella engagemang samt påverkansarbete skulle göras Denna översyn har 
gjorts i etapper.  
Den 14 december 2021 presenterades resultatet av processen så långt för 
regionstyrelsen, vilken beslutade: 
● att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i CPMR under första 

halvåret 2022 med fokus på att inhämta kunskap från Region Västerbotten, 
Region Norrbotten 

● att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i AER under första 
halvåret 2022. 

 
Utgångspunkter 
I regionplan för 2022–2024 finns inga skrivningar kring regionens ambitioner inom 
vad som kan sammanfattas som internationellt arbete. Däremot beskrivs att 
regionens påverkansarbete ska förstärkas, något som även är tydligt uttryckt i 
Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020 – 2030. 
 
Förvaltningen Regional utveckling har idag en begränsad budget för internationella 
åtaganden och medlemskap. Idag finns medlemskapet och kringkostnader kring 
North Sweden European Office i budget, liksom projektmedlemskapet i North 
Sweden Stockholm Office, samt budget för medlemskap i Kvarkenrådet, vilket 
regionen ansökte om 2021. Ansökan behandlas av Kvarkenrådet under våren 2022.  
Under våren 2022 avvecklas slutligen Mittnordenkommittén. 
 
Under 2022 planerar Regional utveckling för ett utvecklat och sammanhållet 
påverkansarbete, något som beskrivs i såväl nämndens som förvaltningens 
verksamhetsplaner. I tillägg har förvaltningen ett sparbeting för 2022 på omkring 
6,5 miljoner i nuvarande planperiod. 
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Förvaltningens bedömning 
CPMR 
Översynen ger en enhetlig bild. Samtliga medlemmar som intervjuats ser positivt på 
ett medlemskap, men har å andra sidan svårt att beskriva vilka konkreta fördelar 
CPMR ger eller ha gett.  
 
Kostnadsbilden varierar kraftigt mellan de olika medlemmarna beroende på vad 
som inkluderas i kostnaderna. För regionen skulle kostnaderna bestå av en 
medlemsavgift på cirka 200 000 kronor per år, samt interna kostnader för 
förvaltningen Regional utveckling från 200 000 kronor upp till 1 miljon kronor per 
år, beroende på aktivitetsgrad. 
Förvaltningens bedömning är att ett effektivt och resultatinriktat medlemskap i 
CPMR är resurskrävande, och nyttan är svår att tydliggöra i förhållande till både 
regionplan och regional utvecklingsstrategi. 
 
AER 
Västernorrland är representerat i AER sedan 1994. Ett par tre gånger per år 
genomförs också möten inom AER Sverige. Över tid har regionens politiska 
engagemang i AERs olika kommittéer varierat i intensitet, och resultatet och 
effekterna har varit svåra att följa upp inom ramen för den årliga internationella 
handlingsplanen. 
AER kostar idag Region Västernorrland cirka 60 500 kronor per år (2021). Till 
denna kostnad ska andra kostnader läggas, som exempelvis resor, traktamenten, 
tjänstestöd och beredning. 
 
Förvaltningens bedömning är att ett effektivt och resultatinriktat medlemskap i AER 
är resurskrävande och nytta svår att tydliggöra i förhållande till både regionplan och 
regional utvecklingsstrategi. 
 
Förvaltningens bedömning är således att fortsätta arbetet att utveckla 
påverkansarbetet enligt tidigare beslut och i enlighet med styrande dokument, och 
att därför inte vara medlemmar i vare sig AER eller CPMR. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C) yrkar på en ändrad lydelse av andra att-satsen: ”att ansöka om 
medlemskap i Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR”. 
 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) ändringsyrkande. 
 
Isabell Mixter (V), Mattias Rösberg (SJVP) och Anna Proos (M) yrkar bifall till 
beredningens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s 
ändringsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att 
ändringsyrkandet bifalles då votering begärs. 
 
Votering 
Den som tillstyrker beredningens förslag röstar ja, den som tillstyrker Jonny Lundin 
(C) m fl:s ändringsyrkande röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 12 nej-röster. 
 
För ja röstar: 
Anna Proos (M), Isabell Mixter (V), Mats Hellhoff (SD), Mattias Rösberg (SJVP) 
och Bo Grafström (KD). 
 
För nej röstar: 
Glenn Nordlund (S), Sara Nylund (S), Åke Nylén (S), Christina Nordenö (S), Erik 
Andersson (S), Robert Kuusikko (S), Birgit Johansson (S), Per Wahlberg (-), 
Jessica Ulander (C), Anita Hellstrand (C), Jonny Lundin (C) och Ingeborg Wiksten 
(L). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att Jonny Lundin (C) m fl:s 
ändringsyrkande bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Rapporten ”En internationell verksamhet i förändring – En översyn av Region 
Västernorrlands internationella verksamhet och påverkansarbete”, bilaga 100 

 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 69. Ärendet överlämnades till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

 
Beslut: 
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar 
 
att medlemskapet i Assembly of European Regions, AER avslutas inför 2023; samt 
 
att ansöka om medlemskap i Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR.  
 
 

 
Reservation 
Anna Proos (M), Isabell Mixter (V), Mats Hellhoff (SD), Mattias Rösberg (SJVP) 
och Bo Grafström (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 211 Yttrande över remiss från Sundsvalls kommun; Översiktsplan 

Sundsvall 2040 
 

Diarienummer: 22RS5183 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Frida Bergman 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ny 
Översiktsplan (ÖP) för Sundsvall kommun – processen befinner sig nu i 
granskningsskedet.  
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommun har beslutat att uppdatera gällande översiktsplan. Arbetet med 
ny översiktsplan för Sundsvall 2040 befinner sig just nu i granskningsskede. En 
sammanställning av de synpunkter, yttranden och frågor som inkommit under 
samrådstiden finns att ta del av i en samrådsredogörelse. Även under 
granskningstiden är det möjligt att lämna synpunkter. Förutom samråd har en tidig 
dialog genomförts med en mängd intressenter. Dessutom har ett så kallat 
avgränsningssamråd genomförts med länsstyrelsen inför framtagande av en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Förvaltningens bedömning 
Ärendet har under beredningsprocessen på tjänstemannanivå behandlas av 
sakkunniga från tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, regionfastigheter, hållbarhet 
och folkhälsa samt kulturen. 
 
Vår bedömning är att Sundsvalls kommun har beaktat merparten av våra synpunkter 
från samrådet på ett bra sätt. Vi ser särskilt positivt på att texter om den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) har utvecklats och flyttats fram i dokumentet; att 
kommunen har arbetat fram fler ytor för större industrietableringar; att området 
kring sjukhuset har justerats; samt att de generella riktlinjerna med hänsyn tagen till 
effekter av kommande klimatförändringar har bearbetats.  
 
Vidare håller vi med kommunens kommentar om att gemensam fysik planering 
kommer underlättas när länets kommuner tagit fram digitala översiktsplaner. 
Regionen ser fram emot att kartbilder och planering fortsatt utvecklas för att kunna 
ge en bättre bild av den fysiska planeringen i områdena i ett kommunöverskridande 
perspektiv. 
 
Vad gäller de olika alternativen för E14 genom centrala Sundsvall, så delar vi 
Sundsvalls kommuns uppfattning om att avvägningen mellan de olika alternativen 
är svår, då inget av alternativen på ett bra sätt avlastar befintlig E14. 
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Eftersom Trafikverket ännu inte fattat beslut om lokalisering ännu, så är det positivt 
att N2 såväl som de övriga två nordliga alternativen är förenliga med 
översiktsplanen. 
 
Det är fortfarande inte helt enkelt att följa hur riktlinjerna bidrar till de satta målen, 
vilket vore önskvärt. Vi förstår dock att den beskrivningen skulle ta relativ stor plats 
i ett redan omfattande material. 
 
Region Västernorrland noterar att ett antal strategiska dokument tas fram parallellt 
med ÖP såsom klimat och energi, social hållbarhet, underlag för vindkraft, och 
avfallsplan. Då Sundsvalls ÖP bygger på en integrerad digital modell där kartor och 
fördjupningar hänger ihop vore det idealt om relevanta delar av de parallellt 
framtagna dokumenten senare kan integreras i den digitala versionen för att ge en 
helhetsbild. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Sundsvalls kommun; Översiktsplan Sundsvall 2040, bilaga 101 
Samrådsredogörelse, bilaga 102 
Yttrande över remiss; Översiktsplan Sundsvall 2040, bilaga 103 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 70 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Översiktsplan Sundsvall 2040”. 
 
 
Jäv 
Isabell Mixter (V) anmäler jäv. 
 
Nina Orefjärd (V) tjänstgör i detta ärende. 
 
 
 
Delges 
Nämnden för hållbar utveckling 
Länsstyrelsen i Västernorrland 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Kommunerna i Västernorrland 
Region Gävleborg 
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§ 212 Akademisk miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik - ansökan 

om förlängning 
 
Diarienummer: 19RS736 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Jeanette Sundberg 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har tillsammans med Örnsköldsviks kommun och Umeå 
universitet tagit initiativ till ett projekt för att gemensamt stärka den akademiska 
miljön för medicinsk forskning i Örnsköldsviks sjukvårdsområde. Projektet, kallat 
STREAM (STtrategy for REseArch Milieu in Örnsköldsvik), syftar till att skapa 
förbättrade förutsättningar för klinisk forskning och därigenom öka vårdens kvalitet, 
samt främja hållbar bemanning genom att öka sjukvårdsområdets attraktionskraft.  
 
Projektet beviljades stöd 2019 av Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, 
Örnsköldsviks industrigrupp och Kempestiftelsen med totalt 14 250 000 kronor (att 
nyttjas under perioden 190701–220630). Projekt STREAM är nu inne på sitt tredje 
år och löper på bra. I nuläget finansieras åtta doktorander/forskare, verksamma i 
både regionen och kommunen, vars forskning täcker ett brett register beträffande 
innehåll och inriktning.  
 
STREAM projektet har dock, som så många andra forskningsprojekt, kommit att 
påverkats av coronapandemin. Pandemin har inneburit en stor påfrestning på hälso- 
och sjukvården, vilket medfört att våra kliniska doktorander/forskare behövts i sin 
ordinarie tjänst inom vård/omsorg och därför inte kunnat ta ut sin forskningstid. En 
direkt konsekvens av detta har medfört att medel för forskningen inte kunnat 
förbrukas som avsetts och nya forskningsprojekt fått skjutas på framtiden. Under 
2021 ansökte därför STREAM om en förlängning av projekttiden med ett år, till och 
med 30 juni 2023, vilket beviljades av samtliga medfinansiärer. 
 
Pandemins utveckling under de senaste två åren har emellertid fortsatt att påverka 
projektets fart och genomförande. Antagna doktorander/forskare har fortsatt svårt 
att nyttja de medel som finns till förfogande fullt ut. Det finns också medel kvar att 
fördela till ytterligare nya doktorander/forskare, men innan nya utlysningar kan ske 
behöver projektet med säkerhet veta att medlen får användas fram till och med 30 
juni 2026 för att effektivt kunna nyttjas av doktoranderna.  
 
Skulle en förlängning av projekttiden inte ske innebär det att redan antagna 
doktorander inte kan få fortsatt stöd från STREAM fram till disputation och nya 
forskningsprojekt skulle då inte heller kunna starta upp. Det innebär i sin tur att 
uppbyggnaden av den akademiska miljön i Örnsköldsvik, som påbörjat så 
förtjänstfullt, skulle stanna av.  
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Mot bakgrund av ovanstående faktorer ansöker vi därför om en förlängning av 
projektettiden hos Region Västernorrland. Ansökan om förlängning av projektet 
kommer även lämnas till Örnsköldsviks kommun, Umeå universitet, Örnsköldsviks 
industrigrupp samt Kempestiftelsen.  

 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse STREAM 2021, bilaga 104 
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 23 maj 2022, § 15 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottets förslag 

 
att godkänna verksamhetsberättelsen STREAM 2021;  
 
att förlänga projektet STREAM under perioden 230701 - 260630, under 
förutsättning att övriga intressenter/finansiärer i projektet beslutar om detsamma; 
 
att säkerställa fortsatt finansiering av projektet via de statsbidrag som regionen 
årligen erhåller; samt 
 
att fortsätta regelbunden uppföljning av STREAM-projektet i Personalpolitiska och 
allmänna utskottet. 
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§ 213 Medel för personalstrategiska åtgärder 2022 
 
Diarienummer: 22RS6239 
Ärendeansvarig: Eva Strömsten 
Handläggare: 

 
Ärendebeskrivning 
HR beviljas årligen särskilda medel för personalstrategiska åtgärder som syftar till 
att stödja processen kompetensförsörjning inom regionen. I processen för 
kompetensförsörjning innefattas aktiviteter som skall säkra vår personalidé när det 
gäller attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla. Aktiviteter som i nuläget 
är mycket viktiga.  
 
Aktiviteter och uppföljning av aktiviteter görs via personal- och allmänna utskottet. 
För 2022 planeras för aktiviteter enligt nedanstående fördelning. 
 Yrkespraktik för skolungdomar 1 600 000 kronor 
 Pilotsatsning på ferieungdomar i samarbete med 1 000 000 kronor  

RU/destinationsutveckling 
 Traineeprogram för Sundsvallsregionen 250 000 kronor 
 Ledarutveckling, insatser för chefer och ledningsgrupper 1 750 000 kronor 
 Medarbetarundersökning i regionen HME/HSE 150 000 kronor 
 Kompetensförsörjning 1 500 000 kronor 
 
När det gäller pilotsatsningen på ferieungdomar i samarbete med Region Utveckling 
och destinationsutveckling har det redan (§ 43 2021 Personalpolitiska- och 
allmänna utskottet) varit föremål för beredning. 
 
Medlen för kompetensförsörjning ovan skall nyttjas för att införa en ny modell för 
kompetensförsörjningsplanering, införa ny utbildningsplattform (LMS - Learning 
Management System), implementera policy för medarbetarskap och ledarskap samt 
aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket där det skett resursförstärkning 
(anställning) av andra medel. 
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 23 maj 2022, § 17 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottets förslag 
 
att till regionsledningsförvaltningen anslå 6 250 000 kronor för personalstrategiska 
åtgärder med finansiering genom ianspråktagande av avsatta medel för emotsedda 
kostnadsökningar i 2022 års budget; samt 
 
att återredovisning av genomförda aktiviteter i sin helhet sker till regionstyrelsen 
senast 1 kvartalet år 2023.   
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§ 214 Uppdrag Primärvård 2023  
 
Diarienummer: 22RS3226 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Anna Öhman 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) för primärvård fastställer 
Regionstyrelsen och Regionfullmäktige årligen Uppdrag Primärvård med bilagorna 
ersättning, uppföljning, IT, ansökan och avtal.  
 
Regionfullmäktige beslutar om huvuddokumentet. Övriga bilagor (uppföljning, IT, 
ersättning, ansökan och avtal) beslutas av Regionstyrelsen enligt förslag nedan.  
Vårdgivare och tjänstepersoner har erbjudits att inkomma med synpunkter till 
förbättringar, som har tagits hänsyn till vid revideringen. 
 
De förändringar som föreslås för Uppdrag Primärvård 2023 är: 

Lagändringar i Patientlagen 2014:821 från 1 juli 2022. (Proposition 2021/22:72 
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform.)  

- Omlistning kan ske högst två gånger under en period om ett år. Patientlagen 
gäller även fortsättningsvis invånarens rätt att söka öppenvård på valfri 
vårdcentral eller annan öppenvårdsenhet.  

 Tillfälliga listningstak/listningsstopp är möjligt på grund av patientsäkerhet och 
arbetsmiljö. Listningsstopp gäller inte den passiva listningen för nyinflyttade i 
länet samt nyfödda som listas på moderns vårdcentral. Ansökan ska ske till 
Vårdval Västernorrland. 

 
 Vårdgarantin i primärvården som innebär att invånaren ska få kontakt med 

vården samma dag samt få en medicinsk bedömning inom tre dagar, gäller 
endast på den vårdcentral där invånaren är listad och inom länet där man är 
folkbokförd.  

 
 Vårdgivaren ska erbjuda både fysisk och digital vård.   

 
Övriga förändringar 

 Patientkontrakt införs och ska användas när det finns behov. Patientkontraktet 
som är en sammanhållen plan över vårdinsatser består av överenskommelse om 
vad som är vårdens ansvar och patientens ansvar. Kontraktet ska bidra till 
trygghet för patienten om inplanerade vårdinsatser och även ett underlag för 
vårdgivaren. 

 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-06-07 22RS1 68 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Förändringar i Uppföljningsbilaga 1: 
- Nya uppföljningspunkter är fast läkarkontakt, fast vårdkontakt och 

patientkontrakt. 
 
Förändringar i Ersättningsbilaga 3: 
- Belopp för vårdpeng kan revideras kvartalsvis utifrån aktuell listning. 
 
- Förändrad beräkning av läkemedelsbudget. Dosdispenseringstjänsten utgår från 

primärvårdsramen och tillkommer läkemedelsenheten. 
 
- Beräkningen gällande fördelning av budget diabetesläkemedel ändras från att 

tidigare beräknas utifrån antal patienter som får diabetesläkemedel till att 
beräknas i enlighet med allmänläkemedel, dvs utifrån ålder och kön på listade 
patienter. 

 
Yrkanden 
Mats Hellhoff (SD) yrkar på följande ändring: ”att ordet tillståndslös/ tillståndslösa 
ersätts med uttrycket person/personer som uppehåller sig illegalt i Sverige”. 
 
Isabell Mixter (V) yrkar på följande ändringar: 
”att möjligheterna till en jämlik vård för alla länsinvånare oavsett ”status” 
garanteras och därför att 3.6.11.1 ändras tillbaka till den lydelse den hade före 
ändringen förra året, nämligen:  
3.6.11.1 Hälso‐ och sjukvård Asylsökande, tillståndslösa, kvotflyktingar och 
anhöriginvandrare har oavsett ålder samma rättigheter till hälso- och sjukvård som 
folkbokförda i Västernorrlands län. 
att gällande AT/BT/ST-läkarutbildning ändra i ersättningsbilagan till följande: 
5.5 AT/BT/ST-läkarutbildning 
att byta ut ”Ersättning för lönekostnad beräknad som 85 % av en genomsnittslön 
för ST-läkare inom egenregin, inklusive sociala avgifter.” Till: ”Ersättning för 
lönekostnad beräknad som 100 % av en genomsnittslön för ST-läkare inom 
egenregin, inklusive sociala avgifter.” 
att konsekvens-ändra i ersättningstabellen gällande ersättningen av AT/ST läkare 
till beloppet motsvarande 100 %. 
att under Invånarnas val 2.2 listning i regelboken lägga till följande: 
”Boende på vård- och omsorgsboenden är undantagna från LOV-listning. De 
boende listas på den vårdcentral som ansvarar för vården utav de boende. ” 
att följande tillägg införs i Regelboken 4.20 Tolk, efter sista meningen i st.1: ”I 
första hand ska auktoriserad tolk på plats användas, i andra hand per telefon.” 
  
I övrigt yrkar vi bifall till de föreslagna förändringarna och alltså gällande förslag 
till regelbok m.m. för Vårdval 2023.” 
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Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till vårdvalsutskottets förslag och avslag på Mats 
Hellhoffs (SD) och Isabell Mixters (V) ändringsyrkanden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer först vårdvalsutskottets förslag under proposition, vilket 
godkänns, och finner att vårdvalsutskottets förslag bifalles. 
 
Ordförande ställer därefter Mats Hellhoffs (SD) ändringyrkande under proposition, 
vilket godkänns, och finner att ändringsyrkandet avslås. 
 
Ordförande ställer avslutningsvis Isabell Mixters (V) ändringyrkande under 
proposition, vilket godkänns, och finner att ändringsyrkandet avslås. 

 
Beslutsunderlag 
Uppdrag Primärvård 2023, bilaga 105 
Uppdrag Primärvård Bilaga 1, Uppföljning, bilaga 106  
Uppdrag Primärvård Bilaga 2, IT, bilaga 107 
Uppdrag Primärvård Bilaga 3, Ersättning, bilaga 108 
Uppdrag Primärvård Bilaga 4, Ansökan, bilaga 109 
Uppdrag Primärvård Bilaga 5, Avtal, bilaga 110 

 
Beredning 
Vårdvalsutskottet har behandlat Uppdrag Primärvård 2023 den 25 februari, 29 mars, 
28 april och 10 maj. 
Vårdvalsutskottet den 25 maj 2022, § 25 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att fastställa Uppdrag Primärvård 2023 att gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
Vidare beslutar regionstyrelsen på vårdvalsutskottets förslag  

 
att fastställa bilaga 1 Uppföljning, bilaga 2 IT, bilaga 3 Ersättning, bilaga 4 
Ansökan och bilaga 5 Avtal, till Uppdrag Primärvård 2023, att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 
 
 
Reservation 
Mats Hellhoff (SD) och Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna ändringsyrkanden. 
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§ 215 Nytt namn för ”Förfrågningsunderlaget Barn- och 
ungdomstandvård” till namnet ”Vårdval barn och unga vuxna 
Uppdrag allmäntandvård” 

 
Diarienummer: 22RS5933 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Eva Billberg 

 
Ärendebeskrivning 
Vårdval Västernorrland föreslår ett namnbyte från ”Förfrågningsunderlag Barn och 
ungdomstandvård” till ”Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård”. 
 
Orsaker till förslag till namnbyte är: 
 
‐ Begreppet Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård beskriver 

tydligare innehållet i beställningen.  
‐ Namnsättningen blir med förändringen också samstämmig med Region 

Västernorrlands andra LOV uppdrag dvs Vårdval Primärvård Uppdrag 
primärvård.  

 
Beredning 
Vårdvalsutskottet den 25 maj 2022, § 26 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att godkänna namnbyte av ”Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård” 
till ”Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård” att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 
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§ 216 Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård  
 
Diarienummer: 22RS5459 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Eva Billberg 

 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lagen och valfrihetssystem (LOV) för barn och unga vuxna 
fastställer Regionfullmäktige Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård 
med bilagorna, ansökan och avtal.  
 
I revideringsprocessen för Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård har 
tjänstepersoner och vårdgivare inbjudits att inkomma med synpunkter till 
förbättringar och förändringar. De mer omfattande förslagen som kan ge 
verksamhetspåverkan har skickats ut till klinikerna på remiss och inkomna svar har 
beaktats.  
 
Förändringar 
Revideringen har till viss del skett av redaktionell karaktär som syftar till ökad 
överskådlighet och bättre sammanhang. De redaktionella förändringarna består 
främst av att text har förtydligats.  
 
De förändringar som föreslås är:  
 
- Fullständig undersökning med behandlingsplan samt indicerad vård minst var 

36:e månad för barn/unga vuxna 16 - 23 år. 
 
- Ersättning utgår till vårdgivare som har kallat och behandlat inom 

revisionstiden med tillägg av sex (6) månader.   
 
- Listade unga vuxna 18 - 23 år som inte infunnit sig efter kallelse, ska 

informeras skriftligt om att de själva får höra av sig vid önskemål om tid.  
 
- Mer än 95% av barn och unga vuxna ska genomgå revisionsundersökningar 

med max sex månaders fördröjning. 
 
- Vårdgivaren ska ha kariesfrihet som målsättning utifrån Socialstyrelsens fyra 

åldersgrupper och ska redovisa åldersanpassad åtgärdsplan när målet inte 
uppnåtts.   
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Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård, bilaga 111 
Bilaga 1, Ansökan, bilaga 112 
Bilaga 2, Avtal, bilaga 113 
 
Beredning 
Vårdvalsutskottet den 25 maj 2022, § 27 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att fastställa Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård med bilaga 1 
Ansökan och bilaga 2 Avtal att gälla från den 1 januari 2023.  
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§ 217 Rapport ”Barn psykisk ohälsa” – analys av inkomna klagomål och                 

synpunkter till Patientnämnden 2021 
 
Diarienummer: 22RS6206 
Ärendeansvarig: Marléne Jonsson 
Handläggare: Emma Nyberg 

 
Ärendebeskrivning 
Patientnämnderna ska enlig Lag (2019:976) § 3 bidra till kvalitetsutveckling, hög 
patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas 
efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna 
klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på 
riskområden och hinder för utveckling av vården. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Patientnämnderna i Sverige har 
gemensamt beslutat att analysera klagomål/ärenden som rör barn på årsbasis under 
perioden 2020–2022. Vid Patientnämndernas och IVO:s gemensamma analys av 
barnärenden från 2020, utmärkte sig psykiatrisk specialistvård som ett område med 
särskilt allvarliga klagomål. 
 
Landets samtliga patientnämnder har därför på uppdrag av IVO analyserat samtliga 
barnärenden som rör psykisk ohälsa hos barn i åldrarna 0 till och med 17 år och som 
inkom under 2021. Rapporten utgör Region Västernorrlands analys av inkomna 
ärenden till Patientnämnden i Region Västernorrland.  
 
Rapporten innehåller klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Innehållet 
uppmärksammar en rad förbättringsområden. Däribland bristande tillgänglighet 
med långa väntetider. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport ”Barn psykisk ohälsa 2021”, bilaga 114 
 
Beredning 
Vårdvalsutskottet den 25 maj 2022, § 28 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 218 Utbetalning av partistöd 2022, del II 
 
Diarienummer: 21RS11761 
Ärendeansvarig: Mattias Eriksson   
Handläggare: Jessica Åström 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ska fullmäktige minst en gång per år besluta om 
att betala ut partistöd. 
 
Av dokumentet ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019– 
2022” som regionfullmäktige fastställde den 25–26 april 2018, § 80, framgår att 
varje parti som är representerat i fullmäktige får ett mandatbundet partistöd som 
2022 uppgår till 121 349 kronor per mandat i fullmäktige plus en uppräkning på 2 
% per år. Partistödet betalas endast ut för mandat för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen. För närvarande uppfylls det kravet för samtliga 
mandat i regionfullmäktige. 
 
60 procent av stödet föreslås betalas ut i början av året, medan 40 procent betalas 
ut under juli månad. Den senare utbetalningen görs under förutsättning att partiet 
inkommit med en skriftlig redovisning som visar att partistödet för 2021 har använts 
för sitt avsedda ändamål och följt Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för 
partistöd 2019–2022. (4 kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen). 
 
Beredning 
Presidiekonferensen den 3 juni 2022, § 36 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar 

 
att det mandatbundna partistödet för 2022 betalas ut till Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna med 40 procent under juli månad. 
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§ 219 Utredning om Samverkan med frivilligorganisationer för att 

bedriva volontärverksamhet vid sjukhusen – uppdrag till 
regiondirektören 

 
Diarienummer: 22RS6526 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade den 26–27 april 2022, § 78, att bifalla en motion från 
Henrik Sendelbach (KD) om volontärer på länets sjukhus samt att uppdra till 
regionstyrelsen att utreda samverkan med frivilligorganisationer för att bedriva 
volontärverksamhet vid sjukhusen. 
 
Under överläggningarna 
Under överläggningarna enas ledamöterna om att uppdraget ska återrapporteras till 
regionstyrelsen innan årets slut. 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till regiondirektören att utreda samverkan med frivilligorganisationer för 
att bedriva volontärverksamhet vid sjukhusen; samt 
 
att återrapportering sker till regionstyrelsen innan årets slut. 
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§ 220 Återrapportering handlingsplan för Region Västernorrland för en 

mer effektiv krishantering  
 
Diarienummer: 20RS9120 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Krister Bjermert 

 
Ärendebeskrivning 
Under 2020 och 2021 uppdrogs det åt KPMG att genomföra två oberoende 
utvärderingar av Region Västernorrlands hantering av pandemins effekter. Den 
första utvärderingen resulterade i Handlingsplan för Region Västernorrland för en 
mer effektiv krishantering som 2021-04-14 (§ 106) godkändes i Regionstyrelsen. 
Uppdrag gavs då till regiondirektören att återkomma med en redovisning av 
genomförda åtgärder i december 2021. Detta sköts som en följd av pandemin fram 
till juni 2022. 

 
Redovisning av genomförda generella åtgärder. 
 
 En kanslifunktion tillskapades under vt-21 inom ramen för 

regionledningsförvaltningen och där kanslichefen fick som ett av sina 
ansvarsområden att ansvara för samordnad krisplanering och arbetet med civilt 
försvar 

 
 Tillskapande av ett beredskapslager i regionen under pandemin. Detta har 

genomförts för ett antal varugrupper och utgör nu en del av grunden för det 
pågående, inte minst utifrån det kraftigt försämrade omvärldsläget, arbetet med 
att höja regionens egen lagerhållning för vård som ej kan anstå till en månad 

 
 Etablera arbetssätt som stärker samverkan och hanterar de risker som 

oberoende utvärderingar och granskningar som genomförts i länet pekar på när 
det gäller särskilda boenden  

 
Därtill följande mer specifika åtgärder (numreringen tagen från sagda 
handlingsplan). 
 
6.1 Stärka Regionens krisledningsförmåga 
Pågående arbete med revidering av krisberedskapsplan – inkl. lokala bilagor. 
 
Medelpad – grovutkast klart till semestrarna, vidare justeringsarbete återstår. Klart 
ca v 24. 
Ångermanland – betydande fördröjning p g a covid, pensionsavgång och förnyad 
vakans. Klart tidigast till kommande årsskifte. Arbetet har kommit igång – t ex 
avseende deltagande i LSSL. 
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RVN-övergripande – beräknas vara klart till v 24. Ska till Regionfullmäktige för 
slutgiltigt fastställande. 
 
Krisledningsnämndens sammansättning. 
Regionstyrelsens deltagare istället för som i nuläget Finansutskottets samt 
ordförande från Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling. 
Krisledningsnämnden kan vid behov besluta att adjungera representant från övriga 
nämnder. Föreslås gälla fr o m nästkommande mandatperiod.  
 
Höjning av kunskapsnivån: utbildningar och övningar för beslutsfattare. 
Utbildning i krisledning erbjuds nu pågående för beslutsfattare (deltagare i 
RSSL/RKL). Nödvattenövning har genomförts i Örnsköldsvik. Utbildning i surge 
capacity har genomförts för vissa deltagare i LSSL. Därtill har även ett antal 
informationsträffar och deltagande på APT genomförts. Samverkansövning med 
Hemvärnet har genomförts. 
 
Ny krisledningsorganisation. 
Uppdelning i RSSL (Regional särskild sjukvårdsledning) samt RKL (Regional 
krisledning). Viss åtskillnad på deltagare, ledning och fokus (RSSL = 
sjukvårdsinsatser respektive RKL = övriga typer av kriser).  
Organisationen planeras att driftsättas fr o m 2022-07-01. Det återstår f n en hel del 
arbete som utbildning i stabsmetodik, definiering av olika rollers ansvar, skapande 
av styrdokument och vissa administrativa förutsättningar. 
 
6.2 och 6.3 Anpassa styrmodell under kris och Etablera anpassningsbara 
processer 
Pågående arbete med revidering av krisberedskapsplan. 
Enligt beskrivet ovan. 
 
Revidering av pandemiplan.  
Arbetet är igångsatt men kommer i huvudsak att göras under hösten 2022, då 
situationen förhoppningsvis är stabil och det givits ytterligare perspektiv på covid-
19-pandemin. 
 
6.4 Tydliggör gränssnitt och ansvar 
Uppdatering av styrdokument. 
Främst avseende styrdokument ”Säkerhets- och krisberedskapsarbetet i Region 
Västernorrland” som bl a definierar ansvarsfördelningen. Arbete pågår. 
 
6.5 Viderutveckla struktur för intern samverkan och kommunikation 
Revidering av regionens kriskommunikationsplan.  
Arbetet har slutförts. 
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6.6 Förstärk verksamheter under kris och utveckla kontinuitetsplanering 
Utveckling av arbetet med kontinuitetsplanering. 
Detta arbete måste utvecklas inom många områden. T ex avseende bred utbildning 
till medarbetare och chefer, samordning/stöttning samt registrering/uppföljning av 
inkomna planer. Kontinuitetsplanering är en stor del i att finna åtgärder för att 
stärka regionens robusthet såväl i vardag som i kris/krig 
 
Regionen har deltagit på samverkansberedning med Försvarsmakten och 
länsstyrelserna i Norr. Dessa beredningar syftar till att ge gemensamma 
planeringsförutsättningar, för att kunna planera krigsorganisationen och i 
förlängningen krigsplacera personal. Detta är ett långsiktigt arbete som till stor del 
är avhängigt medel från staten. 
 
Avlastning av kritiska verksamheter. 
Viss beredskapshöjande utbildning har nu genomförts (surge capacity) och likaså 
övningsmöjlighet med Hemvärnet. Ytterligare/löpande dyl insatser ska 
planeras/genomföras. Därtill har en del breda informationssäkerhetsinsatser 
genomförts. 
 
Arbetet med att stärka samverkan/förutsättningarna för Smittskydd och Vårdhygien. 
Rapport kring detta har tagits fram. Mot bakgrund av nationella utredningar 
kommer f n inga förändrade uppdrag att ges gällande Smittskydd. Arbetet avseende 
Vårdhygien avses fortsätta. 
 
6.7 Tydliggöra stödfunktioners uppdrag i kris 
Arbete med pandemiplan och kontinuitetsplanering enl ovan (6.2 resp 6.6). 
 
Krigsplacering. 
Detta arbete har precis påbörjats och kommer sannolikt att behöva genomföras i 
flera steg. Stark koppling till arbetet med definition av krigsorganisation enl ovan 
(6.6). 
 
Beslutsunderlag 
Handlingsplan för Region Västernorrland för en mer effektiv krishantering,  
bilaga 115  

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att godkänna lämnad återrapportering och lägga den till handlingarna. 
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§ 221 Rekommendation från SKR; Kostnadsfrihet för alla som anses ha 

otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta 

 
Diarienummer: 22RS6468 
Ärendeansvarig: Hans Boman 
Handläggare: Hans Boman 

 
Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 2022-05-20 beslutat att 
rekommendera regionerna enligt följande:  

att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta  

att rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt 
massflyktsdirektivet och asylsökande, och  

att rekommendera regionerna att godkänna och omgående tillämpa denna 
rekommendation. 

De nämnda sjukdomarna omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet för 
barn enligt HSLF-FS 2016:51, vilket innebär att de aktuella vaccinationerna är 
kostnadsfria för barn och ungdomar < 18 år. Vid vaccination av vuxna tas däremot 
avgifter ut (vanligen s.k. stickavgift samt kostnad för givna vacciner). 
Vaccinationstäckningen i den svenska befolkningen är generellt mycket god, men 
”luckor” finns för vissa av sjukdomarna i vissa åldersgrupper. 

Som en konsekvens av Rysslands invasion flyr delar av civilbefolkningen i Ukraina 
för att söka skydd i andra länder, däribland Sverige. Folkhälsomyndigheten har 
publicerat en genomgång av de smittskyddsinsatser som myndigheten bedömer 
nödvändiga för personer från Ukraina som söker skydd i Sverige. I rapporten 
framgår att det 2018–2019 var ett utbrott av mässling i Ukraina, och 
Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det kan finnas luckor i 
vaccinationstäckningen avseende mässling och även andra sjukdomar bland 
personer från Ukraina.  

Med anledning därav rekommenderar Folkhälsomyndigheten regionerna att erbjuda 
vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta och att 
detta bör prioriteras oavsett ålder.  

För att få kunskap om vaccinationsstatus och kunna bedöma vaccinationsbehovet 
hos enskilda personer gör regionerna en individuell medicinsk bedömning, som 
vanligen sker i samband med de hälsoundersökningar som regionerna erbjuder 
asylsökande och personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 
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SKR för även ett resonemang kring den lagliga grunden för eventuell kostnadsfrihet 
bl.a. vid vaccination av vuxna mot sjukdomar, som ingår i det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn. 

Avslutningsvis uttrycker SKR uppfattningen att ingen enskild oavsett ålder av 
ekonomiska skäl skall tvingas avstå från vaccination mot mässling, röda hund, 
difteri, stelkramp, polio och kikhosta, varför man rekommenderar regionerna att 
erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder, som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot nämnda sjukdomar. Beslutet omfattar 
därmed också asylsökande och de som erbjuds vård på samma sätt som 
asylsökande.  

Ytterligare motiv till att införa generell avgiftsfrihet i hela landet är att det minskar 
den administrativa bördan för regionerna och sannolikt medför högre 
vaccinationstäckning. 

Ekonomiska konsekvenser  
Det är svårt att uppskatta kostnaderna för ett genomförande av SKR:s 
rekommendation, som är beroende dels av antalet personer, de enskildas behov av 
vaccinationer och vaccinationsviljan inom flyktinggruppen, dels av behovet av 
(kompletterande) vaccinationer bland övriga vuxna länsbor i olika åldersgrupper. 

Vaccinkostnaden för grundvaccination mot samtliga aktuella sjukdomar är ca 2 400 
kr, men många torde endast behöva mindre omfattande kompletterande 
vaccinationer. 
 
Beslutsunderlag 
Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta, bilaga 116 

Vaccination av människor på flykt från Ukraina, Folkhälsomyndigheten 
 

Beredning 
Finansutskottet den 3 juni 2022, § 150 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar  
 
att godkänna och tillämpa SKR:s rekommendation; 
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att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta; samt 
 
att rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt 
massflyktsdirektivet och asylsökande.  
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§ 222 Särskild lönesatsning till hälso- och sjukvårdens enhetschefer 
 
Diarienummer: 22RS2300 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Therese Drewsen, Anna Hoff 
 
Ärendebeskrivning 
Under våren har förslag beretts och beslutats i två omgångar angående särskilda 
lönepåslag för hälso- och sjukvårdspersonal. I hälso- och sjukvårdsnämndens 
uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören ingår också att förbereda och genomföra 
en separat satsning på enhetschefer, som både inkluderar lönepåslag, insatser för 
kompetenshöjning och en förbättrad arbetsmiljö. En viktig utgångspunkt för 
framtagandet av samtliga förslag har varit att arbetet ska genomföras i nära 
samverkan med chefer och fackliga organisationer. 
 
Fördelningen av avsatta medel bygger på en planering i tre steg och ska även 
beskriva det långsiktiga arbetet gällande lönebildning och hur arbetet för att återgå 
till ordinarie löneöversynsprocess ska ske. De tre stegen i arbetet med framtagande 
av förslag är:  
 
Steg 1: Riktad lönesatsning inom hälso- och sjukvården.  
Steg 2: Riktad satsning till enhetschefer inom hälso- och sjukvården  
Steg 3: Långsiktigt arbetet gällande lönebildning och en hållbar arbetsmiljö 
 
Arbetsgruppen har tagit fram en strukturerad modell för lönesättning av nya chefer 
utifrån perspektiven om vad som utgör komplexitet/försvårande faktorer i ett 
chefsuppdrag, samt vilken kompetens som bör värderas.  
 
Lönesatsningen på befintliga chefer föreslås enligt följande: 
 Den lägsta lön som alla enhetschefer, oavsett verksamhet och område, ska 

erhålla uppgår till 42 000 kronor i månadslön.  
 
 Vidare föreslås en så kallade insamlingsmodell uppgående till 3 000 kronor per 

månad och enhetschef för att korrigera befintlig lönestruktur och premiera 
individuell prestation. Det innebär att respektive område tilldelas en summa 
motsvarande detta belopp gånger antalet förekommande enhetschefer. Den 
exakta fördelningen per individ svarar därefter varje verksamhetschef för.  

 
Ett kommande lönepåslag kommer dock att utbetalas retroaktivt enligt samma 
modell som för övriga delar under steg 1. 
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Helårseffekten av förslaget uppgår till 9,5 miljoner kronor vilket ger en effekt under 
2022 som beräknas till 7,1 miljoner kronor. När den inledande satsningen på 30 
miljoner kronor i ett första skede inkluderade vissa enhetschefer, men drogs tillbaka 
efter hänvisning till att denna större satsning skulle genomföras finns sedan tidigare 
redan avsatt 4,5 miljoner kronor för finansiering, vilket ger kvarstående 
finansieringsbehov om 2,6 miljoner kronor under 2022. 
 
Del av detta kommer att avse konkurrensutsatt verksamhet, beloppet för denna del 
går inte att förutspå till följd av fördelningsmodellen som bygger på individuell 
prestation. Därmed har beloppet räknats ned motsvarande 0,6 mnkr. Beloppet skall 
ses som ett estimat baserat på insamlingsmodellen. Beloppet har hållits låg enligt 
försiktighetsprincip för att säkerställa att finansiering finns. 
 
Yrkanden 
Mattias Rösberg (SJVP) yrkar på följande tilläggs att-satser: 
”att innan faställande av de slutgiltiga lönerna sker skall de granskas och godkännas 
av de berörda fackliga organisationerna.  
 
att en uppföljning av resultatet efter lönesatsningen görs efter sex månader, dvs 
innan nästa lönerevision”. 
 
Mats Hellhoff (SD), Anna Proos (M) och Bo Grafström (KD) yrkar bifall till 
Mattias Rösbergs (SJVP) tilläggsyrkande. 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Mattias Rösberg (SJVP) m fl:s 
tilläggsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets 
förslag bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Särskild lönesatsning till hälso- och sjukvårdens enhetschefer, slutrapport,  
bilaga 117 
 
Beredning 
Finansutskottet den 3 juni 2022, § 151 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att för finansiering av satsningen avsätta medel till hälso- och sjukvårdsnämnden 
motsvarande 2 000 000 kronor; 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av motsvarande medel ur egentligt 
oförutsedda medel i 2022 års budget; samt 
 
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela medlen till berörda 
områden i enlighet med förslag. 
 
 
 
 
 
 
Reservation 
Mattias Rösberg (SJVP), Mats Hellhoff (SD), Anna Proos (M) och Bo Grafström 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. 
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§ 223 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Diarienummer: 22RS172 
 
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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§ 224 Delgivningar 
 
Protokoll 
Kollektivtrafikmyndigheten: 20 maj 2022, bilaga 118 
Kostnämnden Sollefteå: 13 maj 2022 
Personalpolitiska och allmänna utskottet: 23 maj 2022 
Regionala utvecklingsutskottet: 25 maj 2022 
Vårdvalsutskottet: 25 maj 2022 
Finansutskottet: 31 maj 2022 
 
Skrivelser 
Revisionsplan 2022, bilaga 119 
Förbundshandlingar Norrlandsförbundet 2022-06-01, bilaga 120 
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§ 225 Riktad satsning för en långsiktigt hållbar bemanning – förlängt 

uppdrag 
 
Diarienummer: 22RS2300  
Ärendeansvarig: Åsa Bellander  
Handläggare: Dick Rytterdahl 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutade den 23 februari 2022, § 48, att regiondirektören senast i 
juni 2022 skulle återkomma med förslag till ytterligare åtgärder för att förflytta 
regionens hälso- och sjukvård till en mer långsiktigt hållbar bemanning, 
kompetensväxling och kompetensförsörjning. 
 
Förslag föreligger att förlänga uppdraget med återrapport till regionstyrelsens 
sammanträde den 1 september 2022. 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att förlänga uppdraget med återrapport till regionstyrelsens sammanträde den 1 
september 2022. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
§§ 177-184, 186-192, 194-225 
 
 
 
Sara Nylund 
§§ 185, 193 
 
 
 
Mats Hellhoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


