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Under föredragningarna 
Nina Orefjärd (V) 
Lars-Gunnar Hultin (V) 
Dick Rytterdahl  ekonomidirektör 
Märta Molin  regional utvecklingsdirektör 
 
Tjänstepersoner 
Åsa Bellander regiondirektör 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Breddad och stärkt samverkan med civilsamhället (bilaga A) 
Ewa Klingefors, Märta Molin 
 
Gemensam inbyggd företagshälsovård tillsammans med Sundsvalls kommun 
(bilaga B) 
Johan Henriksson 
 
Återrapport från Hälso- och sjukvårdsnämnden med anledning av uppsiktsplikten 
(bilaga C) 
Kjell Norman, Elina Backlund Arab 
 
Upphandling av vårdtjänst inför införande av vårdlots (bilaga D) 
Christine Bylander 
 
Regiondirektörens rapport (bilaga E) 
Åsa Bellander 
 
Ekonomi – information (bilaga F) 
Dick Rytterdahl 
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§ 237 Val av justerare 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 238 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionstyrelsen 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 239 Svar på revisionsrapport; ”Granskning av bokslut och 

årsredovisning per 2021-12-31”  
 
Diarienummer: 22RS4598 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Cecilia Vigren 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med 
anledning av revisionsrapporten ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2021-12-31”. Granskningen avser bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, samt om räkenskaperna är 
rättvisande. 
 
Den sammanvägda bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av regionens resultat och ställning. Årsredovisningen har vidare i 
allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 
 
Revisionen delar styrelsens bedömning av måluppfyllelse inom 
styrkortsperspektiven, men noterar dock att det är svårt att objektivt bedöma utfallet 
av finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning, bland annat eftersom resultatet är kraftigt påverkat av de extra tillskott 
som regionen fått med anledning av Coronapandemin. 
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2021-12-31”, bilaga 1 
Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31”, 
bilaga 2 
Svar på revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-
31”, bilaga 3 
 
Beredning 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 154 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport; Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2021-12-31”. 
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§ 240 Svar på revisionsrapport; ”Grundläggande granskning av 
Regionstyrelsen 2021”  

 
Diarienummer: 22RS4597 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Lena Lindgren, Dick Rytterdahl 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har i brev den 14 april 2022 bett om Regionstyrelsens 
kommentarer och synpunkter med anledning av revisionens grundläggande 
granskning 2021. 
 
Den sammanvägda bedömningen är att Regionstyrelsens styrning, uppföljning och 
kontroll av den egna verksamheten i huvudsak är tillräcklig. Därtill, att 
Regionstyrelsens styrkort för 2021 i huvudsak motsvarat gällande direktiv samt i 
stort omfattar relevanta inriktningsmål för styrelsens verksamheter. Revisionen 
delar också styrelsens bedömning av måluppfyllelse inom alla 
styrkortsperspektiven.  
 
Revisorernas rekommendationer är att;  
Gällande delegationsbeslut, vidhåller revisionen de lämnade bedömningar och 
rekommendationer som gavs i 2020 års fördjupade granskning Delegering av 
nämndernas beslutanderätt, som beskriver att styrelsen bör säkerställa en 
ändamålsenlig hantering avseende anmälan av delegationsbeslut och anmälan av 
beslutade vidaredelegeringar.   
 Säkerställa en god ekonomisk hushållning. 
 Att utveckla årliga finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. 
 Att ändra regionens policy i den meningen att revidering av ägardirektiv alltid 

ska beslutas av fullmäktige.  
 
Regionstyrelsen noterar och ser positivt på revisionens bedömning, att styrning, 
uppföljning och kontroll av den egna verksamheten i huvudsak är tillräcklig.  
I Regionstyrelsens föreliggande svar på revisionsrapport, besvaras/kommenteras de 
ovanstående områden som revisionen särskilt uppmärksammar genom 
rekommendationer.  

 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 
2021”, bilaga 4 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2021”, bilaga 5 
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Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2021”, 
bilaga 6 
 
Beredning 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 155 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport; Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 
2021”. 
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§ 241 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Handlingsplan för 

en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet (SOU 2022:11) 

 
Diarienummer: 22RS5747 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren  
Handläggare: Matthias Abelin 

 
Ärendebeskrivning 
Efter tidigare utredningar, 2011 och 2016, har regeringen beställt en handlingsplan 
för långsiktig utveckling av tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet. Området har haft problem med frågor om gränsdragning och 
samordning mellan olika huvudmän, olika förslag har funnits över tid om i vilken 
lag regleringen ska läggas i och statsbidrag har inte räknats upp på länge. 
 
Utredningen lämnar förslag för att renodla och klargöra regionernas uppdrag för 
tolktjänst, framför allt genom att lyfta regleringen från Hälso- och Sjukvårdslagen 
till en egen ny lag för tolktjänst. I samband med det avgränsas tolktjänstuppdraget 
till att inte inkludera arbetslivstolkning och tolkning för myndighetsärenden. 
Samtidigt får regionerna en utökad roll som samordnare gentemot andra huvudmän. 
Utredningen föreslår även möjlighet att införa valfrihetssystem. 
 
För den långsiktiga utvecklingen vill utredaren ha en nationell funktion och ökad 
nationell samordning. 
 
De föreslagna förändringarna innebär en kombinerad minskning och ökning av 
kostnader. Totalt räknar utredaren med en liten ökning av kostnaderna. 
Statsbidraget ska därför skrivas upp. 
 
Underlag 
Underlag för yttrandet har inhämtats från ekonomi, Vårdval Västernorrland och 
regionens tolktjänst. 
 
Regionledningsförvaltningens bedömning 
Förslagen är i linje med den allmänna utvecklingen mot god och nära vård samt 
ökad nationell samordning. 
 
Verksamheterna är över lag positiva till utredningens förslag. Dock att det finns 
oklarheter i utredningen kring vad en lagreglering av prioritering omfattar. 
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Verksamheterna har också haft delvis olika uppfattningar om möjlighet till 
valfrihetssystem. Vårdval Västernorrland tillstyrker att möjligheten ska finnas, men 
bedömer att det inte är aktuellt i nuläget, eftersom det inte finns problem med 
tillgänglighet. Tolktjänsten föreslår att möjlighet till valfrihetssystem avstyrks, 
eftersom valfrihet skulle fungera mindre väl för tolktjänst jämfört med andra 
verksamheter och på grund av de förhållanden som gäller för tolktjänst i en mindre 
region som Västernorrland. 
 
Yrkande 
Isabell Mixter (V) yrkar på en ändring: ”att i remissvaret ändra lydelsen under p 7.8 
enligt följande: lägga till ordet ”inte” mellan ”tillstyrker” och ”att” och avsluta 
meningen efter ”tolktjänster” och stryka resterande del av meningen.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Isabell Mixters (V) ändringsyrkande 
under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet: Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11), 
bilaga 7 
Yttrande över remiss; Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11), bilaga 8 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 augusti 2022, § 132,  
bilaga 9 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 augusti 2022, § 132 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 156 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 
2022:11)”. 
 
 
 
Reservation 
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. 
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§ 242 Revidering av riktlinje; Styrdokument 
 
Diarienummer: 22RS5531 
Ärendeansvarig: Mattias Eriksson 
Handläggare: Tobias Åsberg 

 
Ärendebeskrivning 
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.  
 
Ärendet gäller revidering av riktlinjen för styrdokument för att anpassa till ny 
styrmodell samt till gällande politisk organisation samt förtydliga dokumenttyper 
och vad som gäller kring fastställande av styrdokument.  

 
Beslutsunderlag 
Nuvarande riktlinjen Styrdokument (10419/Version 7), beslutad av regionstyrelsen 
2018-06-07, § 223, bilaga 10 
Reviderad riktlinje Styrdokument (10419/Version a.k), bilaga 11 
 
Beredning 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 157 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att fastställa reviderad riktlinje Styrdokument (10419); samt 
 
att nuvarande version av riktlinje Styrdokument (10419), beslutad av 
regionstyrelsen 2018-06-07, § 223, upphör att gälla. 
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§ 243 Riktlinje gällande politiska sekreterares anställning  
 
Diarienummer: 22RS6375 
Ärendeansvarig: Krister Bjermert  
Handläggare: Mattias Eriksson 

 
Bakgrund 
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet samt har arbetsmiljöansvaret för politiska 
sekreterare i Region Västernorrland.  
 
Enligt kommunallagen (2017:725) (KL) får kommuner och regioner anställa 
politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. En politisk 
sekreterare omfattas inte av lagen om anställningsskydd (1982:80), men omfattas 
till del av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Tillämpningsanvisningar för 
anställningsförfarandet av politiska sekreterare har tidigare fattats beslut om vid 
regionledningsförvaltningen. 
 
I samband med arbetet i beredning om ny förtroendemannaorganisation 
aktualiserades behovet av att regionstyrelsen framgent är det organ som fattar beslut 
om riktlinjer för politiska sekreterares anställning. Härtill får presidieberedningen 
rollen att bereda dessa ärenden, samt löpande ha dialog med 
regionledningsförvaltningen om politiska sekreterares anställning.  
 
Regionfullmäktige fattade den 24 februari 2022, § 13, beslut om nya 
beräkningsgrunder för anställning av politiska sekreterare inför nästa mandatperiod 
(Arvodesregler för förtroendevalda samt regler om partistöd 2023–2026). Det är 
således angeläget att revidera nuvarande tillämpningsanvisningar för 
anställningsförfarandet. 
 
Ärendebeskrivning 
I arvodesregler för förtroendevalda samt regler om partistöd 2023–2026 fastställs 
beräkningsmodellen för den pott respektive parti har att disponera för att anställa 
politiska sekreterare. I riktlinje gällande politiska sekreterares anställning fastställs 
regler och rutiner för anställningsförfarandet samt de förmåner som finns för 
politiska sekreterare i Region Västernorrland. Det huvudsakliga ansvaret för 
anställningsförandet åligger respektive partis gruppledare. Det är också denne som 
leder och fördelar arbetet för sitt partis politiska sekreterare.  
 
Det är upp till respektive parti att själva sätta lönenivå samt sysselsättningsgrad för 
sina politiska sekreterare utifrån gällande arvodesregler. Samråd ska dock göras 
med chef för enheten administrativt stöd, där politiska sekreterare har sin 
organisatoriska tillhörighet i Region Västernorrland. 
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De förmåner som tillämpas ur kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser rör:  
 
 Semesterledighet och semesterersättning 

 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

 Avtalsgruppsförsäkring (AGS) 

 Grupplivförsäkring (TGL) 

 Föräldraledighet 

 Sjukledighet 

 Pensionsförmåner enligt gällande pensionsavtal för regionanställda 
 

Beslutsunderlag 
Politiska sekreterares anställning (riktlinje), bilaga 12 
 
Beredning 
Presidiekonferensen den 3 juni, 2022 § 34 

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att anta riktlinjen Politiska sekreterares anställning, och att denna ska vara giltig 
från 2023-01-01 fram till 2026-12-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
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§ 244 Breddad och stärkt samverkan med civilsamhället 
 
Diarienummer: 22RS2587 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors, Märta Molin 
Handläggare: Nina Ulander 

 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
Den 23 september 2020, § 135, beslutade Regionfullmäktige 
 
- att avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland 
- att uppdra till regiondirektören att göra en översyn av nuvarande samverkan 

mellan civila samhället och Region Västernorrland, samt att denna åtföljs med 
förslag på en metod och struktur för samverkan i syfte att stärka hållbar regional 
utveckling och god och nära vård.” 

Uppdraget har i huvudsak genomförts i nära samarbete mellan regionlednings-
förvaltningen och regional utveckling. Bevakningen av uppdraget utifrån hälso- och 
sjukvårdsperspektivet har regionledningsförvaltningen ansvarat för.  
 
I översynen har en kartläggning av nuvarande samverkan gjorts och ytterligare 
behov av samverkan lyfts fram. Det är tydligt att samverkan med civilsamhällets 
aktörer kan utvecklas och det behövs verktyg för att nå ut till invånare som idag inte 
är en del av föreningslivet. Regional utveckling har inom ett flertal områden 
upparbetade kanaler och samverkan med civilsamhället. På motsvarande sätt 
behöver hälso- och sjukvården utveckla sin samverkan framför allt på 
primärvårdsnivå, vilket skulle skapa ett mervärde i omställningen till God och nära 
vård.  
 
Hösten 2021 gjordes en omvärldsbevakning där flera regioner kontaktades för att 
utforska hur långt de kommit i sin utvecklade samverkan med civilsamhället. 
Kontakter togs även med Myndigheten för stöd till ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). 
 
Arbetet bör i hög utsträckning vara utmaningsdrivet, vilket innebär att de 
utmaningar regionen och/eller civilsamhället identifierat ska kunna ”lyftas i ljuset” 
för att gemensamt finna lösningar – i vissa fall okonventionella sådana.   
Förankring och fortsatt utveckling av samverkan kommer att krävas. Utifrån 
kartläggningens slutsatser och den omvärldsbevakning som gjorts är bedömningen 
att regional utveckling behöver fortsätta sin samverkan i de redan upparbetade 
kanalerna och nätverken.  
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Kontakter med relevanta aktörer och organisationer i civilsamhället behöver 
etableras och samverkan behöver integreras i det ordinarie arbetet. 

 
Beslutsunderlag 
Breddad och stärkt samverkan med civilsamhället, bilaga 13 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 juni 2022, § 111, bilaga 14 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 16 juni 2022, § 90, bilaga 15 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 juni 2022, § 111 
Nämnden för hållbar utveckling den 16 juni 2022, § 90 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 158 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att Region Västernorrland fortsätter utveckla en utmaningsdriven och bred 
samverkan tillsammans med civilsamhället kring komplexa samhällsutmaningar 
samt att nyttja den samverkansmodell som finns framtagen av MUCF (Myndigheten 
för stöd till ungdoms- och civilsamhällesfrågor);  
 
att ansvaret för samverkan med civilsamhället vilar på nämnderna/styrelsen och 
utgår från det ansvarsområde som regleras i vardera nämnds reglemente. I detta 
ingår bland annat att tydliggöra kontaktvägarna in till respektive förvaltning med 
syfte att underlätta för civilsamhällets olika aktörer; samt 
 
att samverkan med civilsamhället ska belysas i verksamhetsplanering och 
uppföljning.  
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§ 245 Beslutsformer vid utbudsförändringar – återremitterat ärende  
 
Diarienummer: 22RS3232 
Ärendeansvarig: Kjell Norman 
Handläggare: Henrik Kjellberg 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland tillämpar en beslutprocess i samband med så kallade 
utbudsförändringar, som förutsätter ett slutgiltigt beslut i regionfullmäktige. Denna 
ordning utgår i sin tur från ett beslut i dåvarande landstingsfullmäktige 2013 om att 
utbudsförändringar alltid skulle vara en fullmäktigefråga. På grundval av detta 
principbeslut har en praxis utvecklats som bland annat innebär att alla förändringar 
av fastställda vårdplatser på vårdavdelningsnivå och flera andra förändringar kring 
kapacitet och uppdrag i stort sett alltid beslutas av fullmäktige. 
 
Formerna för politiska beslut styrs i första hand av lagstiftning. Enligt 5 kap. 1 § 
kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen eller regionen. 
Regionen har på basis av förekommande lagstiftning upprättat reglementen som 
preciserar ansvar och uppgifter för utskott, nämnder och fullmäktige. 
 
Den praxis som har utvecklats bidrar dock till risker för oklarheter och långdragna 
beslutsprocesser kring delar av den mer operativa styrningen, eftersom 
landstingsfullmäktiges beslut utan åtskillnad klassificerar alla utbudsförändringar 
som principiella beslut. 
 
En utvecklingsbar hälso- och sjukvård bygger på en organisation som på ett flexibelt 
sätt klarar av att genomföra omställningar inom den egna verksamheten. Det måste 
betraktas som ett strategiskt mycket viktigt mål skapa en sådan varaktig 
omställningsförmåga. 
 
Mot denna bakgrund föreslås att landstingsfullmäktiges beslut från februari 2013 
upphävs. Beslutet ersätts med en ordning som innebär att nämnderna gör en 
avvägning inom ramen för ansvar och uppgifter inom upprättande reglementen och 
gör en bedömning i varje enskilt fall om ett beslutsärende kring en utbudsförändring 
är att betrakta som principiell fråga eller av större vikt för regionen (och som därmed 
kräver ett beslut i regionfullmäktige). 
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Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 26–27 april 2022, § 73, efter en 
minoritetsåterremiss med motiveringen: Att underlaget kompletteras med exempel 
på vilka beslut kring utbudsförändringar som ska hanteras av hälso- och 
sjukvårdsnämnden eller regionfullmäktige samt en sammanställning görs med alla 
Sveriges regioner. 
  
Bedömningen är fortsatt att det inte är möjligt att ange i förväg exakt vilka ärenden 
det handlar om, avvägningar behöver ske i varje enskilt fall.  Det är tveksamt om en 
mer omfattande genomgång av läget i alla regioner skulle tillföra särskilt mycket. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C), Isabell Mixter (V), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona 
Hammarstedt (KD) yrkar avslag på finansutskottets förslag med följande 
motivering:  
”Vi anser att gällande beslutsordning i Region Västernorrland avseende så kallade 
utbudsförändringar som förutsätter ett slutgiltigt beslut av Regionfullmäktige ska 
kvarstå för att säkerställa legitimitet och demokratisk insyn vid beslut om 
utbudsförändringar inom hälso- och sjukvården i Västernorrland.” 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s 
avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets 
förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
PM: Former för beslut vid utbudsförändringar, bilaga 16 
PM: Fullmäktiges uppgifter enligt kommunallagen, bilaga 17 
Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 27 februari 2013 §§ 20, 24 och 25, bilaga 18 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 34, bilaga 19 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige den 26–27 april 2022, § 73, bilaga 20 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022, § 34 
Finansutskottet den 5 april 2022, § 69 
Regionstyrelsen den 12 april 2022, § 106 
Återremitterat vid regionfullmäktige den 26–27 april 2022, § 73 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 159 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att upphäva landstingsfullmäktiges beslut om att utbudsförändringar alltid    ska vara 
en fullmäktigefråga (2013-02-27 §§ 20, 24 och 25); samt 
 
att beslutet ersätts med en ordning som innebär att nämnderna, inom ramen för 
ansvar och uppgifter inom upprättande reglementen, gör en bedömning i varje 
enskilt fall om de kan fatta ett beslut kring en utbudsförändring eller om ärendet är 
att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt för regionen 
och som därmed kräver ett beslut i regionfullmäktige. 
 

 
 

 
Reservationer 
Jonny Lundin (C), Anita Hellstrand (C), Bertil Jonsson (C) och Isabell Mixter (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. 
 
Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget avslagsyrkande enligt följande: 
”Sjukvårdspartiet motsätter att det gamla beslutet om utbudsförändringar från 2013 
fortsättningsvis ska ersättas av ett kommunallagstridigt förfarande vid besparingar 
och utbudsförändringar dvs minskning, ökning eller förflyttning av vård i alla dess 
former i Region Västernorrland. I beslutet från 2013 sägs att varje beslut om 
utbudsförändringar ska föregås av ett fullmäktigebeslut. Detta innebär att 
utbudsförändringar alltid kan ses ur ett patientperspektiv och inte enbart ur ett 
organisatoriskt perspektiv. Den föreslagna förändringen innebär att demokratin sätts 
på undantag, att offentlig insyn vid utbudsförändringar tas bort, att medias 
möjligheter att granska ansvariga undanröjs och att medborgarnas möjligheter att 
bevaka sina rättigheter kraftfullt decimeras.  
Detta beslut innebär även att den demokratiska processen upphör att fungera på det 
sätt som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och regelverk samt även 
förhindrar oppositionen att bedriva ett effektivt och konstruktivt oppositionsarbete.” 
 
 
 
 
Delges 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Nämnden för hållbar utveckling 
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§ 246 Ändrad tidpunkt för återrapportering av styrdokument och process 

Regionens försäkringsskydd 
 
Diarienummer: 22RS2696 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Dick Rytterdahl  

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen för Regionledningsförvaltningen har haft i uppdrag att under 
kvartal 1 2022 återrapportera Uppdrag efter revisionsrapport "Regionens 
försäkringsskydd", 19RS10800 ". Uppdraget går tillbaka till 2019 och syftar till att 
ta fram erforderliga styrdokument kring regionens försäkringsskydd, speciellt vad 
avser framtagande av en process och utvecklade rutiner inom området. Då arbetet 
varit nedprioriterat under pandemin beslutades om ändrad tid för återrapportering av 
uppdrag till september 2022 
av Regionstyrelsen den 16 mars 2022 (22RS2696). 
 
Beslutsunderlag 
Arbetet med att i samverkan med Söderberg&Partners (S&P) område ”Offentlig 
verksamhet” utarbeta rutiner och processer, definiera ansvarsförhållanden etc. samt 
utvärdera vilka delar av den tjänsteportfölj som S&P erbjuder har pga. resursbrist 
från såväl Regionens som S&P´s sida inte framskridit som planerat. Detta medför 
ytterligare ett kvartals försening för färdigställande, varför förlängd tid för 
återrapportering inför beslut är nödvändig. 
 
Beredning 
Finansutskottet den 25 augusti 2022, § 161 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att förlänga tid för återrapportering för beslut avseende uppdrag efter 
revisionsrapport "Regionens försäkringsskydd", 19RS10800” till december 2022 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
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§ 247 Ny samverkansstruktur med kommunerna, HälSam   
 
Diarienummer: 22RS2988 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Ewa Klingefors 

 
Ärendebeskrivning 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso-och sjukvård och 
socialtjänst, SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans representanter 
ställt sig bakom ett förslag för en ny politisk samverkansstruktur som inkluderar 
skolans representanter. SocialReKo tillsammans med skolans representanter 
rekommenderar berörda nämnder i Region Västernorrland och kommunerna att 
besluta enligt rekommendationen. 
 
Bakgrund 
SocialReKo tog våren 2021 initiativet till en översyn av nuvarande 
samverkansorganisation mellan hälso-och sjukvård och socialtjänst. Bakgrunden är 
att nuvarande samverkansorganisation bedöms behöva reformeras, i syfte att bättre 
möta de nya utmaningarna och skapa förutsättningar för bredare samverkan i 
enlighet ambitionerna i utvecklingen av God och nära vård. Dessutom var det 
tydligt uttalat att samverkan skulle breddas att även omfatta kommunernas 
skolverksamheter. 
 
I februari 2022 rekommenderade SocialReKo tillsammans med skolans 
representanter, att berörda nämnder i kommunerna och regionen skulle anta ett 
fortsatt utvecklingsarbete i enlighet följande förslag: 
 
”- att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett gemensamt  
politiskt övergripande samverkansforum med representation från regionen, 
socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i 
målgrupperna barn och unga, vuxna samt äldre 
- att ge i ReKo:s beredningsgrupp i uppdrag att i samarbete med skolcheferna 
utarbeta ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående resonemang (endast 
till socialtjänster och region) 
- att ge i skolcheferna i uppdrag att i samarbete med beredningsgruppen utarbeta 
ett förslag på samverkansstruktur utifrån ovanstående resonemang (endast till 
kommunernas skolförvaltningar) 
- att återkomma med en deluppföljning till ett gemensamt möte mellan region, skola 
och socialtjänst den 8 april 
- att återkomma med ett välförankrat tjänstepersonsförslag till politisk struktur 
senast den 1 maj, som vidare ska fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, 
socialtjänst och region) den 3 juni 
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- att återkomma med en deluppföljning på fortsatt framtagande av tillhörande 
tjänstepersonsstruktur till ett gemensamt möte mellan socialtjänst, skola och region 
den 23/9  
- att återkomma med ett slutgiltigt och välförankrat tjänstepersonsförslag till 
tjänstepersonsstruktur senast den 30 oktober, som vidare ska fattas beslut om på ett 
gemensamt möte mellan skola, socialtjänst och region den 9 december” 
  
Under våren har samtliga berörda nämnder/styrelser hos huvudmännen beslutat i 
enlighet med förslaget.  
 
Nuläge 
En partssammansatt arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner har därefter lämnat 
ett förslag på en ny politisk samverkansstruktur, vilken redovisades på ett möte i 
juni 2022 då SocialReKo och skolans representanter fanns närvarande.  
 
Förslaget innebär en länsövergripande struktur som benämns som ”HälSam” 
(Hälsosam samverkan). Den politiska nivån i samverkansstrukturen inkluderar 
skolans politiska representanter. Förslaget innehåller även en beskrivning av 
uppdraget för den politiska nivån, representationen och hur kopplingen till 
huvudmännen ska se ut. Detta beskrivs närmare i bilaga. Under hösten kommer 
utarbetande av hur tjänstepersonnivån och den lokala samverkansnivån ska se ut. 
 
Samtliga parter beslutade den 3 juni att rekommendera kommunernas och regionens 
berörda nämnder/styrelser att besluta i enlighet med förslaget. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C), Jeanette Karlsson (M), Mats Hellhoff (SD), Barbro Ekevärn 
(SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar på att ärendet återremitteras:  
”Vi välkomnar att Region Västernorrland utvecklar samverkansformerna med länets 
sju kommuner för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå målbilden för  en 
god och nära vård i hela Västernorrland. Vi anser dock att beslutet om att ersätta 
nuvarande samverkansorganisation SocialReKo med den nya politiska 
samverkansstrukturen Hälsam ska fattas av Regionfullmäktige för att säkerställa 
legitimiteten av förändringen. Vidare behöver insyn och delaktighet för partier i 
opposition i Region Västernorrland garanteras i den nya politiska 
samverkansstrukturen HälSam, vilket är en realitet i SocialReKo men som ur 
demokratisk synpunkt tyvärr saknas i förslaget gällande Hälsam.” 
 
Ingeborg Wiksten (L), Sara Nylund (S) och Isabell Mixter (V) yrkar bifall till 
vårdvalsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer först Jonny Lundin (C) m fl:s återremissyrkande under 
proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag, då votering 
begärs. 
 
Votering 
Den som tillstyrker att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som tillstyrker Jonny 
Lundin (C) m fl:s återremissyrkande röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 8 nej-röster. 
 
För ja röstar: 
Glenn Nordlund (S), Sara Nylund (S), Roger Johansson (S), Christina Nordenö (S), 
Erik Andersson (S), Åke Nylén (S), Birgith Johansson (S), Ingeborg Wiksten (L) 
och Isabell Mixter (V). 
 
För nej röstar:  
Jonny Lundin (C), Anita Hellstrand (C), Bertil Jonsson (C), Bertil Kjellberg (M), 
Jeanette Karlsson (M), Mats Hellhoff (SD), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona 
Hammarstedt (KD). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att ärendet ska avgöras idag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer därefter vårdvalsutskottets förslag under proposition, vilket 
godkänns, och finner att vårdvalsutskottets förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Samverkansstruktur – HälSam. Samverkan mellan länets kommuner och Region 
Västernorrland, bilaga 21 
 
Beredning 
Vårdvalsutskottet den 23 augusti 2022, § 32 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag 
 
att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam;   
 
att det nya samverkansstrukturen, HälSam börjar gälla från och med den 1 januari 
2023; 
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att nuvarande samverkansorgan, SocialReKo upphör att gälla från och med den 31 
december 2022; samt 
 
att ordförande för Vårdvalsutskottet utses att representera styrelsen i HälSam under 
mandatperioden 2023 – 2026. 
 
 
 
 
 
 
Reservationer 
Jonny Lundin (C), Anita Hellstrand (C), Bertil Jonsson (C), Bertil Kjellberg (M), 
Jeanette Karlsson (M), Mats Hellhoff (SD), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona 
Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
återremissyrkande. 
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§ 248 Ansökan om listningstak Sidsjö vårdcentral 
 
Diarienummer: 22RS9109 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Anna Öhman 

 
Ärendebeskrivning 
Sidsjö vårdcentral ansöker om ett listningstak på maximalt 16 500 invånare utifrån 
gällande lagstiftning from 1 juli 2022 i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, 7 kap 
3c§) som innebär att regionerna kan besluta om listningsbegränsning på begäran av 
vårdgivaren. Ansökan inkom 22 juni 2022. 
 
Vårdgivaren anför skälen till ansökan att kunna bibehålla patientsäkerhet och 
säkerställa en god arbetsmiljö för vårdcentralens personal. 
 
Sidsjö vårdcentral har under flera år haft en kraftig ökning av listade patienter. Det 
senaste halvåret har listningen ökat med 1 250 invånare. Just nu finns 16 507 listade 
invånare vid vårdcentralen. Ett dialogmöte har ägt rum mellan Vårdval 
Västernorrland och verksamhetschef för Sidsjö vårdcentral den 17 augusti 2022. 
 
Vårdval Västernorrland rekommenderar att ansökan beviljas, då det finns flera 
vårdgivare i området och tillgängligheten därmed inte påverkas i högre grad.  
 
Yrkande 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar på en redaktionell ändring av andra att-satsen: ”att 
undantag görs för nyfödda barn om vårdnadshavaren är listad vid Sidsjö 
vårdcentral samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från 
vårdcentralen.”  
 
Yrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Sidsjö vårdcentral, bilaga 22 
Patientsäkerhetsanalys, bilaga 23 
Arbetsmiljöanalys, bilaga 24 
 
Beredning 
Vårdvalsutskottet den 23 augusti 2022, § 33 
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Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag 

 
att ett listningstak för aktiv listning med maximalt 16 500 invånare medges till och 
med den 31 december 2022 i avvaktan på att Uppdrag Primärvård 2023 träder i 
kraft och nytt beslut kan tas; samt 
  
att undantag görs för nyfödda barn om vårdnadshavaren är listad vid Sidsjö 
vårdcentral samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från 
vårdcentralen. 
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§ 249 Månadsuppföljning juli – Regionledningsförvaltningen  
 
Diarienummer: 22RS336 
Ärendeansvarig: Lars-Erik Marklund 
Handläggare: Annika Bohman 

 
Ärendebeskrivning 
T f förvaltningschef presenterar månadsuppföljningen för juli 2022. 
 
Regiondirektör Åsa Bellander kommer att från och med den 1 september tillträda 
som tillförordnad HR-direktör medan rekrytering pågår. Åsa Bellander återgår detta 
datum även som förvaltningschef för Regionledningsförvaltningen. 
 
Samverkansarbetet mellan Regionhälsan och Sundsvall kommun fortgår för att 
skapa en gemensam företagshälsovård. Arbetet rullar på med målbilden att 
sammanslagningen kan ske 1 januari 2023. Internt inom förvaltningen har ett nytt 
arbetssätt påbörjats för en mer dynamisk och situationsanpassad ekonomistyrning. 
 
I arbetet med översynen av Regionledningsförvaltningen har nu ett nytt område, 
Stöd & Samordning, skapats. Beslutet trädde i kraft den 1 augusti med Eva 
Klingefors som områdesdirektör. Överförande av FoU-verksamheten till hälso- och 
sjukvården trädde även det i kraft den 1 augusti. Den fortsatta översynen fortgår och 
dialog förs med Hälso- o sjukvården om överföring av andra uppdrag och enheter. 
 
Regionledningsförvaltningens utfall per den sista juli visar på ett överskott om totalt 
94 mnkr.  
 
Av periodens 94 mnkr står Vårdvalet för 19 mnkr. Analysmässigt beror 
förvaltningens positiva resultat exkl. Vårdval till stor del på de extra tilldelade 
medel i form av tilläggsbudgetar för riktade satsningar och införandet av FVIS som 
inkommit medan kostnaderna och utbetalningar inte upparbetats i samma 
omfattning. Vårdvalets överskott består bland annat av att ej utbetalat av 
tandvårdsstöd och ej upparbetade läkemedelskostnader. 
 
Förvaltningens årsarbetare för rullande 12 månader har minskat. Antalet 
tillsvidareanställningar har ökat förklaras delvis av konverteringar där vissa 
medarbetare konverterats till resursanställningar och vissa arbetar i projekt som 
finansieras med statliga medel 
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Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning Regionledningsförvaltningen per juli månad (Powerpoint), 
bilaga 25 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSEN 

Datum Dnr Sida 

2022-09-01 22RS1 26 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
§ 250 Återrapport gällande Kompetensförsörjning och kompetensväxling, 

enligt beslut i regionstyrelsen  
 
Diarienummer: 22RS2300 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Therese Drewsen m fl 

 
Bakgrund 
Region Västernorrland har betydande problem att bemanna hälso- och sjukvården. 
Många verksamheter har under en längre tid haft svårigheter att upprätthålla ett 
tillräckligt antal anställda medarbetare. Särskilt stora utmaningar ses inom 
verksamheter med ett vårduppdrag som måste pågå dygnet runt, inom 
folktandvården men även inom primärvården.  
 
En totalt sett kraftigt ökad arbetsbelastning under covid-19-pandemin har sannolikt 
bidragit till ett än mer besvärligt bemanningsläge. Det kan tilläggas att problemen 
inte är specifika för Region Västernorrland – fler regioner har genomfört särskilda 
satsningar för att hantera bristsituationer på kort och lång sikt. Bedömningen är mot 
denna bakgrund att ytterligare åtgärder måste till för att ge verksamheterna bättre 
förutsättningar att behålla och rekrytera personal.  
 
I februari fattades beslut om en riktad satsning på för en långsiktigt hållbar 
bemanning inom hälso- och sjukvården som bland annat möjliggjorde en riktad 
satsning på löner och andra åtgärder. Beslutet innebar vidare att regiondirektören 
tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören senast i juni 2022 ska återkomma 
med förslag till ytterligare åtgärder för att förflytta regionens hälso- och sjukvård till 
en mer långsiktigt hållbar bemanning, kompetensväxling och kompetensförsörjning. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslutet som Regionstyrelsen tog i februari 2022 är inte det enda politiska initiativ 
som har tagits när det gäller kompetensförsörjning och kompetensväxling. Begäran 
från Hälso- och sjukvårdsnämnden om kartläggning av tidigare genomförda 
kompetensväxlingsinsatser redovisades för nämnden i juni 2022 är ett exempel. 
Men även Personalpolitiska- och allmänna utskottet (PAU) har som utskott och via 
ordförandeinitiativ under mandatperioden tagit flera initiativ och begärt 
återredovisning från HR-direktören om olika åtgärder och planer.  
 
Det som bli tydligt är att det såväl politiskt som i förvaltningsorganisationen 
behöver samordnas vilken ansvarig nämnd eller funktion som driver frågorna på en 
strategisk och principiell nivå och vilka som ansvarar för verkställighet och 
genomförande allt för att öka träffsäkerheten, undvika parallella processer och 
dubbelarbete. 
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Frågorna om kompetensförsörjning och kompetensväxling är komplexa då alla 
delar inte ägs eller påverkas helt och fullt av Region Västernorrland utan handlar 
om utbildningsväsendet i Sverige och bilderna av och förväntningarna på vad ett 
yrkesliv ska innehålla och det formas och omformas kontinuerligt tätt kopplat till 
samhällsutvecklingen. Regionen behöver därför både en egen tydlig strategi och 
plan för sin del i arbetet men också nära samverkan med gymnasieskolan, 
universitet och högskolor men även andra utbildningsanordnare för såväl 
grundutbildning, men även vidareutbildning och forskning. 
 
Att föregå de dialoger som förts och förs med de fackliga organisationerna, externa 
samverkansparter mfl i formandet av tydligare planer för såväl kompetensför-
sörjning som kompetensväxling ger inte konstruktiva förutsättningar för en bra 
samverkan framåt. Förslaget är därför att dialogerna fortsätter parallellt med 
påbörjade initiativ för att till Q1 2023 ha formulerat förslag på hur planerna ska vara 
utformade. 
 
Exempel på arbeten som pågår 
 
Interna förändringar och beslut 
 
En åtgärd som redan vidtagits genom beslut i Regionstyrelsen våren 2022 är flytten 
av tidigare FUI- numer FOU-verksamheterna till Hälso- och sjukvården för att 
kring utbildning och forskning kunna ta ett mer samlat grepp. 
 
Regionledningsgruppen under ledning av Regiondirektören har utifrån Region-
planens intentioner valt ut arbete med att ta fram en tydlig plan för ett systematiskt 
arbete med kompetensförsörjning som ett av fokusområdena inför 2023. 
 
Ett strategiskt arbete kring kompetensförsörjning har startats av HR med hjälp av en 
av Sveriges ledande konsulter inom området. Med syfte att lyfta arbetssätt och 
förhållningssätt till kompetensarbetet. Grundtankarna beskrivs i inledningen av 
bifogat PM. En gemensam workshop med konsulten genomfördes med hälso- och 
sjukvårdens ledningsgrupp under maj månad.  
 
En specifik kompetensförsörjningsplan rörande Rättspsykiatrin samt Psykiatri och 
habiliteringen har beslutats i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i juni 2022. Det 
utgör modell för planer som ska tas fram för alla områden inom hälso- och 
sjukvården. 
 
Folkhögskolorna i samverkan med hälso- och sjukvården och HR fortsätter sitt 
arbete med att utveckla utbud av utbildningar för att stötta såväl ingång i yrken 
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inom hälso- och sjukvård som språkutbildning, validering mm för att stärka 
medarbetare som redan befinner sig i regionens verksamhet. 
 
Dialog med de fackliga organisationerna 
 
En första dialog med de fackliga organisationerna, Regiondirektören och hälso- och 
sjukvårdens HR-chef rörande kompetensväxling genomfördes i maj 2022. Utifrån 
synpunkter och tankar som kom fram i samtalen har sedan ett uppdrags-direktiv 
formulerats till processledaren Christine Bylander. Direktivet bifogas. 
 
En första dialog mellan, PAU, HSNs presidium, de fackliga organisationerna, HR 
samt Regiondirektören genomfördes i juni. Fokus var lönebildning och 
kompetensförsörjning. Ytterligare två möten kommer att hållas under hösten. Detta 
ska ligga till grund för ställningstaganden i regionplanen men även förvaltningens 
arbete med planer för det systematiska arbetet kring lönebildning, 
kompetensförsörjning och kompetensväxling. 
 
De samtal som har inletts mellan tf hälso- och sjukvårdsdirektör, HR-chef och de 
fackliga organisationerna kommer att fortsätta under hösten såväl separat som i våra 
ordinarie samverkansforum. 
 
Extern samverkan 
 
Ett omtag görs tillsammans med Mittuniversitetet och kommunerna för att stärka 
VFU-platser för sjuksköterskor. Regionen har bildat en samordnande grupp med 
representanter från hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp tillsammans med VFU-
samordnare på FOU för att få till ett nytt avtal men också nya arbetssätt inom hälso- 
och sjukvården för att kunna möta upp behovet av VFU-platser. Regionen tar också 
på sig ett uppdrag från kommunerna att samordna deras del i framtagandet och 
erbjudandet av VFU-platser till Mittuniversitetet och deras studenter. 
 
Samverkan med Umeå universitet kring utbildning av sjuksköterskor, läkare och 
tandläkare fortsätter att utvecklas. VFU för tandläkare kommer att förändras och 
tandvårdsdirektören har haft en aktiv roll när förändringarna kommit till nu under 
våren.  
 
I mars 2022 startade Folktandvården Tandakademin – en ny möjlighet för 
nyutexaminerade tandläkare. Tandläkare som anställs vid någon av 
Folktandvårdens kliniker i Västernorrland kommer att ingå i Tandakademin. Där får 
tandläkarna under ett år dedikerad utbildning och handledning av tre mycket erfarna 
och kompetenta tandläkare. En dag i veckan träffas handledare och nya tandläkare i 
Härnösand, där Tandakademin är placerad, för att utföra de mer utmanande fallen. 
Samtidigt har man som ny tandläkare även en stabil handledning på sin 
hemmaklinik 
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Läkarutbildningen vid Umeå Universitet har i Region Västernorrland 10 
utbildningsplatser. Under de sex sista terminerna är placeringen lokalt i Sundsvall. 
Den svenska läkarutbildningen förlängdes fr o m 2021-07-01 från 5,5 till 6 år.  
Den nuvarande allmäntjänstgöringen (AT) tas bort och istället inleds 
specialiseringstjänstgöringen (ST) med en introduktion till svensk sjukvård som 
kallas bastjänstgöring (BT). Minimitiden för BT är 6 månader normtiden 12 
månader. Minimitiden för ST förlängs från 5 till 5,5 år, och i den tiden ingår BT. 
Det här innebär att för de regionala utbildningsplatserna behöver Region 
Västernorrland säkerställa att vi kan erbjuda handledning och placeringar under 
utbildningens längre period. Dialogerna pågår med Umeå Universitet. 
 
Nytt avtal om praktikplatser inom vård- och omsorgscollege har tecknats med länets 
kommuner. Dialog har också förts om att gemensamt garantera arbete efter 
genomförd gymnasieutbildning. Här har inte något ställningstagande gjort från 
hälso- och sjukvården ännu om man vill förorda en garanti även i Region 
Västernorrland. 
 
Yrkande  
Jonny Lundin (C) yrkar på en ändring av att-satserna:  
 
”att godkänna Regiondirektörens delrapport av arbetet med att forma Region 
Västernorrlands plan för Kompetensförsörjning där kompetensväxling är en del 
 
att en slutredovisning görs i Regionstyrelsen i januari 2023 
 
att planen i sin helhet, inklusive av Regionfullmäktige beslutade uppdrag till 
Regionstyrelsen i § 71 vid sammanträde 2022-04-26---27, slutredovisas till 
Regionstyrelsen i mars 2023, samt 
 
att status gällande implementering av Regionfullmäktiges beslut i § 71, vid 
sammanträde 2022-04-26 --27 "att Region Västernorrland fastställer maximalt 25 
medarbetare per chef som ett konkret mål", redovisas till Regionstyrelsen i mars 
2023” 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jonny Lundins (C) ändringsyrkande under proposition, vilket 
godkänns, och finner att ändringsyrkandet bifalles. 
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Beslutsunderlag 
PM om kompetensförsörjningsarbete inom hälso- och sjukvården, 2022-08-22, 
bilaga 26 
Uppdragsdirektiv Kompetensväxling, bilaga 27 
Kompetensförsörjningsplan RPK samt Psykiatri och habilitering, fastställd maj 
2022, bilaga 28 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar   
 
att godkänna Regiondirektörens delrapport av arbetet med att forma Region 
Västernorrlands plan för Kompetensförsörjning där kompetensväxling är en del;  
 
att planen i sin helhet, inklusive av Regionfullmäktige beslutade uppdrag till 
Regionstyrelsen i § 71 vid sammanträde 26–27 april 2022, slutredovisas till 
Regionstyrelsen i mars 2023; samt 
 
att status gällande implementering av Regionfullmäktiges beslut i § 71, vid 
sammanträde 26–27 april 2022 "att Region Västernorrland fastställer maximalt 25 
medarbetare per chef som ett konkret mål", redovisas till Regionstyrelsen i mars 
2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Regionala utvecklingsdirektören 
HR-direktören 
HR-chefen 
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§ 251 Beslut om representanter till övervakningskommittén för Interreg 
Sverige-Norge - komplettering 

 
Diarienummer: 22RS7455 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Frida Bergman 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har fattat beslut om vilka organisationer som ska ingå i 
övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge 2021–2027. Som en följd av det 
erbjuds Region Västernorrland utse en representant i övervakningskommittén med 
en ersättare. 
 
Hans Backlund (S) har utsetts till ledamot men även en ersättare ska utses.  
 
I ett senare skede förväntas även representanter i styrkommittén utses (den instans 
som förordar vilka projekt som ska beviljas EU inom ett delområde).  
 
Interreg Sverige-Norge  
Programmet för Interreg Sverige-Norge har tagits fram under 2020–2022 med 
involvering av alla berörda regioner och aktörer. Programmet slutförhandlas nu med 
EU-kommissionen och förväntas komma igång inom kort. 
 
Övervakningskommittén 
Övervakningskommitténs roll finns reglerad i EU-förordning 2021/1059 ”Interreg-
förordningen”. Där framgår att övervakningskommittén i enlighet med 
programmets strategi, ska granska framstegen, genomförandet och måluppfyllelsen 
med programmet.  

 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att utse Bo Grafström (KD) som Region Västernorrlands ersättare i 
övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge för tiden 2021 – 2027; samt 
 
att beslutet gäller till och med den 31 december 2022 och att ett förnyat beslut 
kommer att tas för den kommande mandatperioden för resten av perioden. 
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§ 252 Upphandling av vårdtjänster inom ramen för beslutat införande av 
vårdlots  

 
Diarienummer: 22RS9075 
Ärendeansvarig: Caroline Herlin 
Handläggare: Christine Bylander 
 
Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill på ett samlat sätt säkerställa att patienter erbjuds 
vård i enligt den lagstadgade rätten för vårdgaranti. Självklart är målet att kunna 
erbjuda vården inom ramen för Region Västernorrlands regi, men behov av 
kompletterande möjligheter att på ett samordnat sätt hänvisa de för de patienter som 
har behov av och rätt till vård inom vårdgarantin har identifierats. 
 
Flertalet av Sveriges regioner har etablerat någon form av hänvisningsfunktion för 
att erbjuda patienterna vård hos annan vårdgivare då den egna regionen inte kan 
erbjuda tider inom vårdgarantins gränser. Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade i 
januari 2022 beslut om att starta en pilotverksamhet med hänvisningsfunktion, s.k. 
Vårdlots, inom Region Västernorrland (RVN) för LV Kirurgi/urologi/öron inom 
LVO Somatik. Patienter kan själva välja sin vård hos en annan vårdgivare, där 
Region Västernorrland får ta kostnaden, men hälso- och sjukvårdsnämnden har sett 
ett värde i att på ett mer sammanhållet sätt upphandla vård inom beskrivna 
områden. 
 
Inför uppstart av pilotverksamheten behövs en upphandling av operativa ingrepp 
där verksamheterna har svårigheter att erbjuda patienter en operationstid inom 
ramen för vårdgarantin. De ingrepp som är tänkt att upphandlas utgår från de 
patientgrupper som väntat längst och har tagits fram i dialog med berörda 
verksamheter. Upphandlingen görs över flera år utifrån att den bedöms som 
användbar även om pilotverksamheten inte permanentas. 
 
Pilotverksamheten finansieras via statliga medel för uppskjuten vård enligt 
information om fördelning av statliga medel i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-
03-30 och fastställande genom beslut i Regionstyrelsen 2022-04-12. I de fall de 
statliga medel som fördelats inte täcker nyttjandet av upphandlad vård finansieras 
denna inom ramen för godkänd budget. 
 
Det uppskattade avtalsvärdet uppgår till 120 miljoner kronor för hela avtalsperioden 
(4 år) för patienter folkbokförda i Västernorrlands län (30 miljoner/år).  

 
Avtalsvärdet har beräknats utifrån regionens egen kostnad för att utföra det antal 
ingrepp som upphandlas, men även vilka avtalstak andra regioner har i sina 
upphandlingar med liknande verksamheter.  
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Region Västernorrland förbinder sig inte att avropa några volymer, utan antagen 
leverantör är skyldig att leverera i enlighet med det verkliga behovet. 
Upphandlingen följer formalian för upphandling och där ska ett uppskattat 
avtalsvärde anges.  
 
Finansiering 
De kostnader som uppstår under 2022 finansieras via tilldelade statliga medel i    
enlighet med av Regionstyrelsen beslutad fördelning. Eventuell finansiering utöver 
detta sker inom befintlig budgetram för berörda verksamheter. 
Den del av pilotverksamheten som sker under 2023 och senare förutsätter för ett 
genomförande finansiering via tillkommande statliga medel.  
 
Yrkande 
Jonny Lundin (C) yrkar på en ändring av att-satsen: ”att med godkännande ställa 
sig bakom hälso- och sjukvårdsnämndens val av lösning för hänvisning till annan 
vårdgivare inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin, så kallad vårdlots.” 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jonny Lundins (C) ändringsyrkande under proposition, vilket 
godkänns, och finner att ändringsyrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
PM: Hänvisning till annan vårdgivare inom ramen för vårdgarantin, bilaga 29 
 
Beredning 
Finansutskottet den 1 september 2022, § 164. Ärendet överlämnades till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen beslutar  
 
att med godkännande ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsnämndens val av 
lösning för hänvisning till annan vårdgivare inom ramen för den lagstadgade 
vårdgarantin, så kallad vårdlots. 

 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Hälso-och Sjukvårdsdirektören 
Ekonomidirektören 
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§ 253 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Diarienummer: 22RS172 
 
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3), 
tilldelningsbeslut 2022-05-01 – 2022-05-31 delegerat till upphandlingschef, bilaga 30 
Redovisning av beslut fattade på delegation från Regionstyrelsen till 
Personalpolitiska och allmänna utskottet 2022-01-01 - 2022-06-30, bilaga 31 
Redovisning av beslut fattade på delegation från Regionstyrelsen till Regionala 
utvecklingsutskottet 2022-01-01 - 2022-06-30, bilaga 32 
Redovisning av beslut fattade på delegation från Regionstyrelsen till 
Regiondirektören 2022-07-04, bilaga 33 
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3), 
tilldelningsbeslut 2022-06-01 – 2022-06-30 delegerat till upphandlingschef, bilaga 34 
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3), 
tilldelningsbeslut 2022-06-01 – 2022-06-30 delegerat till ekonomidirektör, bilaga 35 
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§ 254 Delgivningar  
 
Protokoll 
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 16 juni 2022, bilaga 36 
Nämnden för hållbar utveckling: 16 juni 2022, bilaga 37 
Norra sjukvårdsregionförbundet: 14–15 juni 2022, bilaga 38 
Svenskt Ambulansflyg förbundsstyrelse: 17 maj 2022: bilaga 39 
Svenskt Ambulansflyg förbundsstyrelse: 16 juni 2022, bilaga 40 
Svenskt Ambulansflyg förbundsfullmäktige: 30 juni 2022, bilaga 41 
Ägarråd för North Sweden European Office: 27 juni 2022, bilaga 42 
Kollektivtrafikmyndigheten: 28 juni 2022, bilaga 43  
Kostnämnden Örnsköldsvik: 19 maj 2022 
Läkemedelskommittén: 20 maj 2022 
Regionens revisorer: 22 juni 2022 
Patientnämnden – Etiska nämnden: 28 juni 2022 
Vårdvalsutskottet: 23 augusti 2022 
Regionala utvecklingsutskottet: 24 augusti 2022 
Finansutskottet. 25 augusti 2022 
 
Skrivelser 
North Sweden European Office – Verksamhetsberättelse 2021, bilaga 44 
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete 
med civilt försvar, avseende försörjningsberedskap för läkemedel, bilaga 45 
Norra sjukvårdsregionförbundet, Preliminär budgetram 2023–2025, bilaga 46 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Jonny Lundin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


