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§ 148 Val av justerare 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 149 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 150 Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll - en uppföljande 

granskning”  
 
Diarienummer: 21RS4419 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Hanna Wahlund, Johan Byström 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrlands revisorer har genomfört en granskning i syfte att bedöma 
om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Nämnden för hållbar 
utveckling har vidtagit ändamålsenliga åtgärder med utgångspunkt från 2018 års 
granskning av ”Processen för intern kontroll”. Revisionens bedömningar och 
slutsatser grundar sig på genomförda intervjuer och dokumentstudier.  
 
Av revisionsrapportens sammanfattande bedömning framgår det att vissa åtgärder 
av betydelse har vidtagits sedan föregående granskning, men att revisionen påpekar 
att åtgärderna inte är tillräckliga. Utifrån bedömningen kvarstår utveckling kring 
riskanalyser där det finns ett behov av att säkerställa att lag- och regelefterlevnad 
beaktas i samtliga verksamhetens riskanalyser. Ytterligare delar i processen som 
behöver utvecklas enligt revisionen är uppföljning- och rapportering av 
internkontrollplanerna där bl.a. planerade aktiviteter generellt behöver beskrivas 
tydligare. 
 
Nedan framgår revisionsrapportens främsta rekommendationer. De baseras på de 
rekommendationer som lämnades vid 2018 års granskning.  
- Fortsätt arbetet med att utveckla riskanalyser och riskhantering  
- Fortsätt arbetet med att utveckla internkontrollplanerna  
- Säkerställ att uppföljning av den interna kontrollen rapporteras i enlighet med 

beslutade internkontrollplaner 
 
Rekommendationerna vänder sig till såväl Regionstyrelsen som nämnderna med 
beaktande av Regionstyrelsens ansvar för att se till att övergripande riktlinjer om 
intern kontroll utfärdas och att dessa riktlinjer följs. 
 
Regionstyrelsen delar i allt väsentligt revisorernas sammanfattande bedömningar.  

 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Intern kontroll - en uppföljande granskning”, 
bilaga 
Revisionsrapport ”Intern kontroll - en uppföljande granskning”, bilaga 
Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll - en uppföljande granskning”, bilaga 
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Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Intern kontroll - en uppföljande granskning”;  
 
att uppdra till regiondirektören att fortsatta utveckla arbetet med utgångspunkt i 
revisionsrapportens rekommendationer; samt 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
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§ 151 Svar på revisionsrapport ”Granskning av bokslut och 

årsredovisning per 2020-12-31”  
 
Diarienummer: 21RS5180 
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 
2020-12-31”. Granskningen avser att bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, samt att pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. 
 
Revisorerna bedömer 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. 
 
Angående måluppfyllelse anges att det är svårt att objektivt bedöma utfallet av 
finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk hushållning. 

 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2020-12-31”, bilaga 
Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31”, 
bilaga 
Svar på revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-
31”, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 
2020-12-31”; samt 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
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§ 152 Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av 

regionstyrelsen 2020”  
 
Diarienummer: 21RS4866 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Hanna Wahlund 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har i brev den 16 april 2021 bett om Regionstyrelsens 
eventuella kommentarer med anledning av revisionsrapporten ”Grundläggande 
granskning av Regionstyrelsen 2020”. 
 
Den sammanfattande bedömningen, är att Regionstyrelsens styrning, uppföljning 
och kontroll av den egna verksamheten i huvudsak varit tillräcklig. Revisionen 
påtalar dock vikten av fungerande rutiner för anmälan av delegationsbeslut och 
följsamheten till gällande delegationsordning. Därtill kan processen för den interna 
kontrollen och uppföljningen av måluppfyllelse vidareutvecklas. 
 
Styrelsen delar revisorernas bedömning och ett långsiktigt arbete pågår sedan 
tidigare för att utveckla dessa delar. I enlighet med revisionens rekommendationer 
är det regionstyrelsens ambition att säkerställa att en dokumenthanteringsplan 
upprättas, att en rutinför förstärkt uppsiktsplikt upprättas samt att ansvar och 
befogenheter tydliggörs inom ramen för styrelsens ansvarsområde och regional 
utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ” Grundläggande granskning av regionstyrelsen 
2020”, bilaga 
Revisionsrapport ” Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020”, bilaga 
Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020”, 
bilaga 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen 
2020”; samt 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
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§ 153 Strategi mot våld i nära relationer 
 
Diarienummer: 21RS9689 
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Våld är ett samhällsproblem, med påverkan på den som drabbas, på den som 
utövar våld och på samhället i stort. Våld innebär utöver det direkta lidandet, en 
omfattande ekonomisk samhällskostnad. För att kunna arbeta förebyggande och i 
anslutning till att våld utförts, behöver det finnas tydlighet från samtliga beslutande 
nivåer i samhället. En tydlighet som vägleder och efterfrågar resultat och sist men 
inte minst viktigt, en god 
myndighetssamverkan. 
 
Våld i nära relationer är en viktig folkhälsofråga där det finns ett stort behov av ett 
grundläggande förebyggande folkhälsoarbete. 
 
Våld i nära relationer kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts, 
konsekvenser som över tid och kan skapa en försämrad livskvalitet. Trots dess 
allvarliga konsekvenser så är det ofta en företeelse i det dolda. Man söker vård för 
ohälsa som varken personen själv eller hälso- och vården kopplar samman med 
våld. Därför är det viktigt att identifiera våldsutsatta personer och kunna erbjuda rätt 
hjälp och stöd och behandling. 
 
Inom region Västernorrland finns riktlinje Våld i nära relationer (373504) 
framtagen på tjänstepersonnivå samt en funktion som är finansierad via kortsiktiga 
ekonomiska medel. Det som saknas är en långsiktig strategi på politisk nivå, som 
riktningsgivare i arbetet mot våld i nära relationer. Samt tydlighet från förvaltning 
för att säkerställa ett professionellt arbete.  
 
2012 fastställdes ”Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” av 
landstingsfullmäktige. Policyn föreslås ersättas av strategin. 
 
Långsiktig ekonomisk förutsättning 
En viktig del i strategin är en långsiktig finansiering av en funktion som 
samordnar arbetet och har rollen att vara kunskapsbärare inom området Våld i nära 
relationer.  
 
Som en viktig del av strategin finns i ett behov av att säkra en långsiktig 
finansiering av den funktion som i dag finansieras med kortsiktiga ekonomiska 
medel. Detta innebär en kostnad av ca. en miljon kronor årligen. 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2021-09-01 21RS1 8 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Beslutsunderlag 
Strategi ”Våld i nära relationer”, bilaga  
Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” fastställd av 
landstingsfullmäktige den 26 april 2012, § 62, bilaga  
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2021, § 117, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 24 augusti 2021, § 90, bilaga 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2021, § 117 
Nämnden för hållbar utveckling den 24 augusti 2021, § 90  
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att anta förslag till strategi ”Våld i nära relationer”;  
 
att uppdra till regionstyrelsen att revidera riktlinjen ”Våld i nära relationer” och 
anpassa innehållet till strategin, 
 
att säkra den långsiktiga finansieringen fr om 2023 genom att avdela 
budgetmedel ur budgetramen för Kvalitet och patientsäkerhet; samt 
 
att ”Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” fastställd av 
landstingsfullmäktige den 26 april 2012, § 62 därmed upphör att gälla. 
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§ 154 Motion från Jonny Lundin (C) om persontrafik på Ådalsbanan 
 
Diarienummer: 18RS6749 
 
Ärendebeskrivning 
Jonny Lundin (C) har inkommit med en motion om persontrafik på Ådalsbanan. 
 
Yrkande 
Jonny Lundin (C) yrkar att ärendet återremitteras för beaktande av den utredning 
gällande persontrafik Umeå - Sollefteå - Östersund som presenteras september 
2021. 
 
Glenn Nordlund (S) och Mattias Rösberg (SJVP) instämmer i Jonny Lundins (C) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jonny Lundins (C) återremissyrkande under proposition, vilket 
godkänns, och finner att yrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Yttrande över motion, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling 30 augusti 2019, § 69, bilaga 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 25 september 2019, § 157, bilaga 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling 30 augusti 2019, § 69 
Finansutskottet den 3 september 2019, § 124 
Regionstyrelsen den 10 september 2019, § 240 
Återremitterad vid Regionfullmäktige den 25 september 2019, § 157 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att ärendet återremitteras för beaktande av den utredning gällande persontrafik 
Umeå - Sollefteå - Östersund som presenteras september 2021. 
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§ 155 Motion från Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Robert 

Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) om att tillsätta en 
Coronakommission i Västernorrland 

 
Diarienummer: 20RS5268 
 
Ärendebeskrivning 
Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Robert Thunfors (SJVP) och Mona 
Hammarstedt (KD) har inkommit med en motion om att tillsätta en 
Coronakommission i Västernorrland. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) yrkar bifall till motionen. 
 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s bifallsyrkande 
till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag 
bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Yttrande över motion, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
 
 
Reservation 
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 156 Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 

och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021 
 
Diarienummer: 20RS12911 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Henrik Kjellberg 

 
Ärendebeskrivning 
Den 1 juli ingick regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en 
tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021. För 
Region Västernorrlands del omfattar satsningen 17,4 miljoner kronor med möjlighet 
att ta del av ytterligare medel. Tilläggsöverenskommelsen kompletterar den 
överenskommelse som träffades i december 2020 om ökad tillgänglighet i hälso- 
och sjukvården 2021. 
 
Medlen inom tilläggsöverenskommelsen fördelas inom två block. Hälften av 
medlen avsätts inom block 1 som handlar om att regionerna ska uppvisa resultat i 
form av förbättrad tillgänglighet. Dessa medel kommer att utbetalas till regionerna i 
december 2021 baserat på uppfyllda prestationskrav. Regionernas prestation inom 
block 1 kommer bedömas utifrån följande mått: 
 Medicinsk bedömning i primärvården 
 Andelen som har väntat betydligt längre än 90 dagar till första besök inom  
specialiserad vård 
 Andelen som har väntat betydligt längre än 90 dagar till operation/åtgärd inom 

specialiserad vård 
 Första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin 
 Utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin 
 Behandling inom barn- och ungdomspsykiatri 
 
Resterade medel inom tilläggsöverenskommelsen avsätts till insatser inom block 2, 
vilka syftar till att förstärka regionernas förutsättningar att omhänderta uppskjuten 
vård på ett effektivt sätt, samt att fortsätta utveckla det strategiska 
tillgänglighetsarbetet.  
Medel fördelas baserat på prestationskrav i tilläggsöverenskommelsen, förstärkning 
av insatser inom block 2 och regionens tidigare beslutade handlingsplan för 2021. 
Dialog kommer att föras med Vårdval Västernorrland, inför fördelning till 
primärvården.  

 
Beslutsunderlag 
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, bilaga 
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Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att tillföra regionledningsförvaltningen, Område hälso- och sjukvård, 17 427 000 
kronor till insatser inom tilläggsöverenskommelsen om tillgänglighet. Finansiering 
sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda kostnadsökningar i 
2021 års budget; 
 
att uppdra till regiondirektören att inom ramen för överenskommelsens innehåll 
samt utifrån biträdande regiondirektör/hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömning, 
fatta beslut om slutlig fördelning av de strategiska medlen; 
 
att medel som tilldelas RVN för uppfyllda prestationskrav inom block 1 fördelas 
direkt till de verksamheter som når måluppfyllelse; samt 
 
att en samlad återredovisning av genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas till 
regionstyrelsen under första halvåret 2022. 
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§ 157 Tillgänglig digital offentlig service – finansiering av projekt 
 
Diarienummer: 21RS9892 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Marte Hjulstad 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland behöver genomföra en rad åtgärder för att säkra att den 
externa webbplatsen rvn.se uppfyller alla krav i lagen om digital offentlig service, 
och etablera processer som säkrar kontinuitet i arbetet med 
tillgänglighetsanpassning inför framtiden.  
 
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla för Region 
Västernorrlands externa webbplats den 23 september 2020. Lagen kommer även att 
gälla för intranätet vid nästa ”omfattande översyn”. Att bryta mot lagkraven kan ge 
stora viten. Att uppfylla lagkraven är centralt för Region Västernorrland som 
demokratisk styrd organisation, för att möjliggöra delaktighet för alla grupper i 
samhället.  
 
För att nå målet att uppfylla tillgänglighetskraven föreslår webbförvaltningen att 
resurser fokuseras i ett projekt, och ett projektdirektiv har skrivits fram som 
beskriver syfte och mål samt en övergripande projektbudget.  
 
Projektets idé är att skapa en tillgänglighetsanpassad extern webbplats (rvn.se) på 
en modern plattform, och säkra att allt innehåll som publiceras dit uppfyller 
lagkraven. Därtill är målet att skapa en organisation och arbetssätt för tillgänglighet 
generellt och digital tillgänglighet speciellt, inom Region Västernorrland. Det 
innebär att ta fram och etablera arbetssätt och rutiner så att både den externa 
webbplatsen, intranätet och övriga digitala kanaler, kan fortsätta utvecklas och 
förvaltas över tid i enlighet med lagens krav på tillgänglighet till digital offentlig 
service. 
 
Kostnader och nytta 
Plattformsbyte till den nyaste versionen av webbplatsens publiceringsverktyg och 
att samla intranät och externwebb på en gemensam server, gör att vi säkrar 
möjligheter för framtida utveckling och en redundant miljö för båda webbplatserna. 
 
När båda webbplatser finns på samma server skapas möjligheter att utveckla hur 
Region Västernorrland hanterar information som behöver finnas för 
samverkansparter och extern hälso- och sjukvårdspersonal.   
  
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2021-09-01 21RS1 14 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

Genom projektet planerar webbförvaltningen att införa ett systemstöd för analys 
och bevakning av tillgänglighet, statistik och kvalitetsgranskning (språk och brutna 
länkar) 
 
Vi utökar funktionalitet i befintlig IT-produkt och kan avsluta avtal med den 
statistiktjänst vi har idag. Det ger en viss samordning i kostnader. 
 
Kostnad för licens: 
 2021-22: 109 613 kr/år 
 Från och med 2023: 235 800 kr/år  
 Ökad kostnad: 126 187 kr/år 
 
Kostnader i projektet innefattar en projektanställd redaktör som får uppdraget att gå 
genom och rätta fel och brister i webbplatsens och samtliga delwebbplatsers 
innehåll, ut ifrån den inventering som gjorts och som beskrivs i webbplatsens 
tillgänglighetsredogörelse. Målet är ett nyläge utan redaktionella fel som vi sedan 
ska underhålla.  

Helhetsgrepp på tillgänglighet i Region Västernorrland 

För att säkra att lagens krav möts över tid behövs nya arbetssätt och 
beslutsprocesser för tillgänglighetsarbete sättas inom Region Västernorrland.  
 
Dokumenthantering och beställarkompetens 
Alla som handlägger dokument som ska publiceras till en webbplats, om det är 
styrdokument, beslutsunderlag, rapporter, behöver ha kompetens att hantera 
dokument så det blir rätt och tillgängligt från början. Den som beställer en rapport 
från en extern leverantör behöver känna till och förstå hur tillgänglighetskraven 
påverkar så det kan planeras från start. Tillgänglighetsanpassning är inte något som 
kan ”läggas till” i efterhand utan behöver planeras in i tid.  
 
DOS-lagen kräver att det finns en kundtjänst dit invånare kan vända sig för att 
lämna klagomål på bristande tillgänglighet, och säkra att man kan få ta del av 
otillgängligt material, till exempel att en invånare kan behöva få ett otillgängligt 
dokument uppläst för sig. En sådan kundtjänst behöver etableras.  
 
Lagen öppnar för vissa undantag. Ett är om tillgänglighetsanpassning kan ses som 
oskäligt betungande. Region Västernorrland behöver sätta hur den interna 
bedömningen och beslutsprocessen ska se ut, om en verksamhet vill göra 
åberopande av detta. Åberopande av undantag ska skrivas in i 
tillgänglighetsredogörelsen för webbplatsen, så att de kan granskas och eventuellt 
överklagas.  
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Digital delaktighet en demokratisk rättighet 

Som demokratiskt styrd organisation och samhällsaktör ställs krav på Region 
Västernorrland att vara inkluderande och transparent, och möta invånarnas behov av 
tillgänglighetsanpassning för att ge möjlighet till delaktighet på lika villkor.   
 
Projektet bör utreda behov av en särskild organisation för hantering av 
tillgänglighetskrav, som kan innefatta mer än den digitala tillgängligheten.  
 
Projektets syfte och mål är i linje med Region Västernorrlands vision, 
digitaliseringsstrategi och hållbarhetsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tillgänglig digital offentlig service – Projektdirektiv, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att projektet Tillgänglig digital offentlig service kan starta, med finansiering från 
regionstyrelsens särskilda medel för oförutsedda kostnader; 
 
att 2 964 600 kronor avsätts för projektets genomförande med slutredovisning i 
Regionstyrelsen i december 2022; samt  
 
att en ökad årlig driftkostnad från och med 2023, motsvarande 126 187 kr/år, 
godkänns och arbetas in i budgetförutsättningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Lars-Erik Marklund 
Andreas Svensson Draxten 
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Ann Christin Hamrén 
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Jonny Lundin 

 
  


