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Inför sammanträdet lämnas följande informationer:
Tilläggsbudget och omdisponering av budget 2022 (bilaga A)
Lars Halén via Teams
Ekonomi – information (bilaga B)
Dick Rytterdahl via Teams
Riktlinje Säkerhetsskydd (bilaga C)
Mårten Frosth via Teams
Regionplan 2022 – 2024 – Uppföljningsbilaga (bilaga D-E)
Hanna Wahlund via Teams
Verksamhetsplan Regionledningsförvaltningen 2022
Hanna Wahlund via Teams
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Ordförande informerar om att yttrandet över ”Remiss från Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg; Revision av förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg (KSA)” är under utarbetande och kommer att behandlas vid
regionstyrelsens sammanträde den 14 december.

§ 207

Val av justerare

Finansutskottet beslutar
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 208

Fastställande av föredragningslista

Ett ärende utgår: ”§ 220 Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands
hantering av det nya coronavirusets effekter – Handlingsplan”.
Finansutskottet beslutar
att med ovan nämnd ändring fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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Motion från Sanna Jonsson (C) om fortsatta avtal med privata
vårdgivare för psykologisk behandling

Diarienummer: 21RS7612
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om fortsatta avtal med privata
vårdgivare för psykologisk behandling.
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
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2021, § 171,
bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2021, § 171
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att den första att-satsen i motionen anses besvarad; samt
att den andra att-satsen i motionen avslås.
Reservationer
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget bifallsyrkande till motionen.
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Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022–2024

Diarienummer: 21RS9568
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Annika Boman
Ärendebeskrivning
Regionplanen 2022 – 2024 fastställdes 25 – 26 augusti i Regionfullmäktige. Utifrån
regionplanen ska nämnder och styrelsen utarbeta en verksamhetsplan för perioden
2022 – 2024. Regionplanen utgår från Region Västernorrlands nya styrmodell,
vilket medför att även verksamhetsplanerna kommer att följa den nya styrmodellens
struktur.
Utifrån regionplanen fastställdes den 4 november Regionstyrelsens
verksamhetsplan. Styrelsens verksamhetsplan konkretiserar regionplanen och
innehåller därutöver ett antal indikatorer som kommer att visa på förändringen i
förhållande till uppställda mål.
Regionledningsförvaltningen ska i nästa steg, utgående från de ambitioner som
regionstyrelsen uttrycker i sin verksamhetsplan, skapa en verksamhetsplan där
förvaltningen ytterligare preciserar de utmaningar och målsättningar som föreligger.
Detta sker främst genom de aktiviteter som tas fram av områden, verksamheter och
enheter.
Underlaget till förvaltningsplanen har tagits fram genom olika dialoger som förts
mellan förvaltningens områden och verksamheter.
Planen innehåller:
- Verksamhetsplanering och ekonomiska ramar för kommande år, samt plan för
nästkommande två år.
- Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplan och styrelsens
verksamhetsplan. Till detta kopplar förvaltningen indikatorer och aktiviteter.
- Planering och uppföljning av aktiviteter för område/verksamhet/enhet, sker i
verksamhetssystemet Hypergene och kommer främst att följas upp genom
dialoger i de olika chefsleden.
Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan inklusive ekonomiska ramar 2022 –
2024 följs upp via delårs- och årsrapportering. Utvalda följetal och aktiviteter följs
därutöver upp på månadsbasis, främst genom uppföljningsdialoger.
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Under överläggningarna
Under överläggningarna enades utskottet om att överlämna ärendet till
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut på grund av revidering av bilagan.
Beslutsunderlag
Förslag Verksamhetsplan Regionledningsförvaltningen 2022–2024 med bilagor,
bilaga
Beslut:
Finansutskottet beslutar
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Delges
Förvaltningschef
Ekonomidirektör
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Uppföljningsbilaga Regionplan 2022–2024

Diarienummer: 21RS6582
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Regionplanen 2022 - 2024 fastställdes 25-26 augusti 2021, § 208, i
Regionfullmäktige. Till regionplanen kopplas ett antal indikatorer med målvärden.
Dessa fastställs i Regionstyrelsen genom uppföljningsbilagan.
Nämnderna och styrelsen ansvarar för att i dialog och samverkan, arbeta för att de
gemensamma målen i regionplanen uppnås. I upprättade verksamhetsplaner 20222024 har nämnderna och styrelsen kopplat indikatorer till de regionplansmål som
relaterar till respektive nämnds/styrelsens ansvarsområden. För att säkerställa
konkretisering av de politiska ambitionerna sker avstämning i samband med
beredning av regionplanens uppföljningsbilaga.
Av riktlinjen till nya styrmodellen framgår att regionplanens indikatorer så långt
som möjligt bör grunda sig på de indikatorer som sätts i förhållande till
nämndernas/ styrelsens mål. Där så finns och bedöms mer relevant, bör dock även
regionövergripande indikatorer kunna användas.
Finansutskottet bereder förslagna indikatorer och följetal till Regionplanen vid sitt
sammanträde den 1 december. Underlaget utgår i första hand från nämndernas och
styrelsens utvalda indikatorer, med förslag till urval utifrån ett regiongemensamt
perspektiv. Därutöver tillkommer regionövergripande indikatorer.
Utifrån Finansutskottets dialog kompletteras uppföljningsbilagan till
Regionstyrelsens sammanträde för beslut om fastställande. Dialogen vid
sammanträdet den 1 december utgör utgångspunkt för uppdaterat förslag till
Regionstyrelsen.
Under överläggningarna
Under överläggningarna enades utskottet om att överlämna ärendet till
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut på grund av revidering av bilagan.
Beslutsunderlag
Förslag till Uppföljningsbilaga Regionplan 2022–2024
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Beslut:
Finansutskottet beslutar
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Delges
Regiondirektör
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Omdisponering av läkemedelsbudget 2022 samt tilläggsbudget för
2022

Diarienummer: 21RS13287
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Lars Halén
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige fastställde vid mötet 2021-08-26, § 208, Regionplan och budget
för 2022 samt ekonomisk plan för 2023–2024. Ett antal mindre justeringar i
nämndernas och regionstyrelsens ramar behöver dock göras som följd av senare
beslut. Förändringarna görs som tilläggsbudget samt omdisponeringar och framgår
av bilaga 1-2.
Förändringarna innebär att förvaltningarnas budgetar tillförs sammanlagt 2,8
miljoner kronor. Detta täcks genom ianspråktagande av anslagen för oförutsedda
kostnadsökningar med motsvarande belopp.
Läkemedelsbudgeten för 2022 har varit föremål för översyn, vilket totalt innebär en
oförändrad totalbudget men omfördelningar av medel mellan i första hand
specialläkemedel och allmänläkemedel avseende vissa antikoagulantia (NOAK)
eftersom dessa läkemedel idag främst förskrivs av primärvården.
Medel för de två nationella verksamheterna för blodbildande stamceller
(Tobiasregistret) och Biobanken för navelsträngsblod avsätts med 185 000 kronor
respektive 234 000 kronor, sammanlagt 419 000 kronor. Verksamheterna är av stor
vikt för att verka inom behandling av immunbristsjukdomar samt blod- och
cancersjukdomar och är tillgängliga på nationell nivå. Regionstyrelsen beslutade 4
november 2021 §318 och 319 att följa SKR:s rekommendation om fortsatt
finansiering av verksamheterna åren 2022–2024. Därav beslutar regionstyrelsen att
beloppen för 2022 tillförs regionledningsförvaltningen med finansiering genom
ianspråktagande av motsvarande medel från avsatta medel för egentligt oförutsett i
2002 års budget. Vidare inarbetas detta i planen för 2023–2024.
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Regionstyrelsen beslutade den 9 september 2021, § 253, att projekt för "Tillgänglig
digital offentlig service" kunde starta och att medel ianspråktogs för 2021 från
avsatta medel för egentligt oförutsedda medel i 2021 års budget. Vidare beslutades
att finansieringen av 2022 års kostnader för projektet, 1 213 000 kronor ska
finansieras från avsatta medel för egentligt oförutsedda medel i 2022 års budget.
I och med att Regionens Hus är föremål för omfattande fastighetsunderhållsåtgärder
samt övriga åtgärder är verksamheten i stora delar behov av andra tillfälliga lokaler
under ombyggnaden. Detta har till stora delar lösts med att förtäta redan inhyrda
lokaler i Närvården samt Folktandvårdskansliet lokaler. Men för en mindre del har
det krävts inhyrning av extern lokalyta vilket innebär en tillfälligt utökad kostnad
för regionledningsförvaltningen med sammanlagt 1 157 000 kronor.
Så snart riksdagen beslutat om budgeten för 2022 och dess konsekvenser
analyserats och beretts inom regionen kan förslag om ytterligare förändringar av
budgeten 2022 vara föremål för beslut.
Beslutsunderlag
Förteckning över tilläggsbudget och omdisponeringar för 2022, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att genomföra tilläggsbudget och omdisponeringar för år 2022 enligt bifogad
förteckning.

Delges
Therese Westman Eriksson
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Fördelning av 2022 års bidrag till funktionshindersorganisationer

Diarienummer: 21RS11817
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Anneli Frithz
Ärendebeskrivning
Regionens årliga anslag till funktionshindersverksamhet avser
funktionshindersorganisationernas länsavdelning för allmän verksamhet och
lokalhyror samt särskilda habiliterings- och rehabiliteringsinsatser.
Fördelningen till funktionshindersorganisationerna görs enligt fastställda regler och
med utgångspunkt från det senast redovisade bokslutet.
För 2022 uppgår anslaget till 2 476 000 kronor att fördela.
Beslutsunderlag
Anslag Funktionshindersorganisationer, förslag till fördelning 2022, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen fördelning av 2022 års anslag till
funktionshindersorganisationer.
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Tillämpningsanvisningar – ägarstyrning och uppsikt

Diarienummer: 21RS13003
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Sara Sultan, Mattias Eriksson, Märta Molin
Ärendebeskrivning
Som ett första led i att förbättra Region Västernorrlands sätt att arbeta med
ägarstyrningsfrågor har regionfullmäktige fastställt styrdokumentet Policy för RVN
som ägare i bolag, medlem i föreningar och förbund och stiftelsebildare (578788).
Syftet med policyn är att tydliggöra vad som gäller då Region Västernorrland
bedriver eller överväger att bedriva verksamhet, eller på annat sätt engagerar sig
eller överväger att engagera sig, i ett bolag, förening, förbund eller stiftelse. Policyn
fastslår även hur ansvarsfördelningen ser ut inom organisationen gällande styrning
och uppföljning av dessa associationer, och hur ägarrollen utförs.
Syftet med denna riktlinje (Tillämpningsanvisningar – ägarstyrning och uppsikt
(578789)) är att förtydliga uppföljningsprocessen utifrån regionfullmäktiges
regelverk.
För att tydliggöra ansvar och roller inom tjänstemannaorganisationen samt beskriva
hur dokument rörande bolagen ska hanteras avses en rutin fastställas på
tjänstemannanivå efter att regionstyrelsen fattat beslut om denna riktlinje.
En förteckning över de associationer som Region Västernorrland är engagerad i är
under framtagande. Förteckningen avses fastställas på tjänstemannanivå och
kommer uppdateras löpande, så snart någon förändring sker. Ett utkast biläggs detta
ärende för kännedom.
Beslutsunderlag
Riktlinjen Tillämpningsanvisningar – ägarstyrning och uppsikt, bilaga
Mall Förteckning över bolag, stiftelser, föreningar och förbund, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa riktlinjen Tillämpningsanvisningar – ägarstyrning och uppsikt.
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Säkerhetsskydd inom Region Västernorrland

Diarienummer: 21RS12715
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mårten Frosth
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland ansvarar för samhällsviktig verksamhet och har en central
del i det som kallas civilförsvaret. Region Västernorrland ska enligt
säkerhetsskyddslagen arbeta med säkerhetsskydd i sina verksamheter för den del av
Region Västernorrlands verksamhetsprocesser och information som är skyddsvärd.
Region Västernorrland saknar i dagsläget riktlinjer för säkerhetsskydd, har inte
genomfört säkerhetsskyddsanalyser och har därför inte beslutat om och på ett
organiserat sätt genomfört säkerhetsklassning av personal.
I Sverige finns mycket som är värt att skydda, till exempel demokrati, rättsväsende,
åsiktsfrihet, liv och hälsa samt mänskliga rättigheter. Samtidigt finns många typer
av hot i form av främmande stater, organisationer och personer som är beredda att
använda våld, spionera eller begå andra brott för att orsaka stora skador på det
skyddsvärda och komma över känsliga uppgifter. Säkerhetsskydd är skydd av
säkerhetskänslig verksamhet mot denna typ av antagonistiska handlingar och skydd
även i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges
säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet tar sikte på sådant som är av grundläggande
betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, rättsväsendet
och samhällsviktig verksamhet.
För alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet gäller Säkerhetsskyddslagen
(2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) samt Säkerhetspolisens
föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2), som innehåller mer detaljerade
bestämmelser som kompletterar lagstiftningen. Säkerhetspolisen har också gett ut
ett antal vägledningar om säkerhetsskydd, som kan fungera som ett stöd för
verksamhetsutövare i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket.
Säkerhetsskyddsanalysen är fundamentet för säkerhetsskyddsarbetet och central för
att utforma och över tid upprätthålla säkerhetsskyddsåtgärder. Merparten av
säkerhetsskyddsåtgärderna kan delas in i informationssäkerhet, fysisk säkerhet och
personalsäkerhet.
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Säkerhetsskyddets huvudsakliga inriktning är att skydda mot antagonistiska
handlingar och syftar inte till att minska konsekvenserna av olyckor, även om det
finns beröringspunkter. Verksamheter som inte hanterar
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan ändå omfattas av kraven på
säkerhetsskydd, ifall uppgifterna behöver vara riktiga (i bemärkelsen oförändrade)
och/eller tillgängliga, exempelvis ett journalsystem som är nödvändigt för att
leverera hälso- och sjukvård.
I Sverige trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft 2019 som innebar ett förändrat
fokus och resulterade i att samhällsviktiga tjänster och tillgänglighetsaspekter lyftes
fram och tydliggjordes. Det var tydligt att det inte längre enbart handlade om ”i
händelse av krig” och att ”skydda information” utan även att upprätthålla
tillgänglighet för verksamhetsprocesser och dess beroenden kopplat till
samhällsviktig tjänst.
Lagstiftaren har nu identifierat behov av ytterligare skärpningar som i huvudsak
innebär förtydligande kring säkerhetsskyddschefens organisatoriska placering i
syfte att prioritera säkerhetsfrågorna. Skärpningarna innebär också ett stärkt skydd
vid avtal och samarbeten samt en mer effektiv tillsyn och de sistnämnda innebär
möjlighet för tillsynsmyndigheten att göra ingripanden mot pågående olämpliga
avtal och samarbeten, undersökningsbefogenheter, vitesförelägganden samt sist
men inte minst sanktionsavgifter.
Förändringarna träder i kraft 1:a december 2021.
Region Västernorrland måste beskriva sin organisation för säkerhetsskydd och
tydliggöra ansvar och arbetsuppgifter kopplat till säkerhetsskydd.
Region Västernorrland måste börja arbeta samordnat med säkerhetsskydd som
baseras på säkerhetsskyddsanslyser av Region Västernorrlands verksamheter,
verksamhetsprocesser, system, infrastruktur och informationsmängder med
kopplingar till samhällsviktig tjänst.
Region Västernorrland kan förslagsvis ha sitt huvudsakliga fokus för
säkerhetsskyddsarbetet på tjänster och funktioner nödvändiga för leverans och
tillgänglighet av samhällsviktig tjänst samt antagonistiska handlingar som kan
generera direkta skadekonsekvenser för dessa aspekter. Region Västernorrlands
säkerhetsskyddsarbete bör utvärderas och utvecklas över tid.
För att uppnå detta föreslår informationssäkerhetsorganisationen en
regiongemensam riktlinje för säkerhetsskydd inom Region Västernorrland.
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Avstämning och samråd har skett inom informationssäkerhetsorganisationen där
juridik och IT deltar samt inom krisberedskap och säkerhet samt arkivet.
Under överläggningarna
Under överläggningarna enades utskottet om att överlämna ärendet till
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut på grund av revidering av bilagan.
Beslutsunderlag
Riktlinje Säkerhetsskydd inom Region Västernorrland, bilaga
Beslut:
Finansutskottet beslutar
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut.
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Yttrande över remiss från Finansdepartementet; En skyldighet att
beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, DS
2021:31

Diarienummer: 21RS11943
Ärendeansvarig: Sofia Viklund
Handläggare: Virginia Günes
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har fått möjlighet att yttra sig över promemorian; En
skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, DS
2021:31.
I dag bör samhällsintressena miljön samt sociala och arbetsrättsliga aspekter
beaktas vid en upphandling om upphandlingens art motiverar det. I promemorian
föreslås att dessa samhällsintressen ska beaktas när det är relevant med hänsyn till
upphandlingens syfte. Därefter föreslås att ytterligare samhällsintressen –
människors hälsa och djuromsorg – ska beaktas när det är relevant. Vidare föreslås
en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att alltid beakta klimatet
vid offentlig upphandling. Avslutningsvis föreslås att upphandlande myndigheter
och enheter ska besluta om riktlinjer för hur nämnda intressen ska beaktas.
Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.
Region Västernorrland arbetar redan idag i stor utsträckning i enlighet med de
föreslagna lagändringarna. Regionen har fastställt styrdokument (Policyn för Inköp
och upphandling, Inköpsstrategin och tillhörande riktlinjer) som beskriver hur
regionen beaktar hållbarhet vid inköp.
Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 31 januari 2022.
Förlängd svarstid har begärts men medges inte. Därför föreslås regionstyrelsen
besluta att finansutskottet avger yttrandet på delegation på sammanträdet den 26
januari 2022.
Beslutsunderlag
Remiss från finansdepartementet; promemorian En skyldighet att beakta vissa
samhällsintressen vid offentlig upphandling, DS 2021:31, bilaga
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Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att delegera till finansutskottet att besluta om yttrande över promemorian En
skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, DS
2021:31; samt
att yttrandet delges regionstyrelsen den 3 februari 2022.
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Fördelning av medel inom överenskommelsen; Jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2021

Diarienummer: 21RS12908
Ärendeansvarig: Lena Lindgren, Lars Halén
Handläggare:
Ärendebeskrivning
SKR och staten har träffat överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med
kortare väntetider 2021, som bygger på tidigare års överenskommelser. Målet för
årets överenskommelse är att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser
ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att 80 procent av dessa patienter
ska gå igenom respektive vårdförlopp inom utsatt maximal tidsgräns. Medel utgår
till regionerna för att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp, till
regionala cancercentrum och barncancercentrum, samt till övrigt arbete inom
cancerområdet. Till följd av Covid-19 tillförs regionerna i årets överenskommelse
extra medel för arbete med standardiserade vårdförlopp jämfört med 2020 (för att
för att öka tillgängligheten till vården).
Överenskommelsen för 2021 består av tre delar vilka motsvarar nationella
cancerstrategins delar:





Prevention och tidig upptäckt
Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten
o Standardiserade vårdförlopp
o Barncancer
o Patientkontakt
Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

En grundförutsättning för att uppfylla kraven i överenskommelsen handlar om att
arbeta enligt fastlagda rutiner i de standardiserade vårdförloppen. För detta ändamål
har Region Västernorrland successivt inrättat tjänster (sedan 2015) som
kontaktsjuksköterskor och koordinatorer som har uppgiften att säkerställa ett
effektivt och patientsäkert arbetssätt och patientflöde.
Målsättningen är att förkorta ledtiderna från välgrundad misstanke till start av
behandling. Tjänster i specialistvårdens länsverksamheter inom t ex medicin,
kirurgi, röntgen, urologi, kvinnosjukvård har finansierats med medel från
överenskommelsen Besluten om vilka tjänster som kan finansieras via riktade
statsbidrag har efter ansökan från verksamheterna fattats av det lokala cancerrådet
inom Region Västernorrland, vilket är en del i strukturen som utgår från Regionalt
Cancercentrum.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSENS
FINANSUTSKOTT
Datum

Dnr

Sida

2021-12-01

21RS1

18

Region Västernorrland har för år 2021 tilldelats 8 797 988 kronor för arbetet med
standardiserade vårdförlopp. Hälften av medlen 4 398 994 kronor utbetalades till
regionen i samband med tecknande av överenskommelsen.
Resterande medel utbetalas till regionen efter godkänd redovisning till
Socialstyrelsen, vilken ska vara inlämnad senast 30 september 2021.
Region Västernorrland har lämnat rapport och inväntar besked.
Föreliggande beslut om satsningar avseende arbetet med standardiserande
vårdförlopp omfattar resterande del av medlen om 4 398 000 kronor eller den
summa Socialstyrelsen beslutar att fördela.
Satsningar som inbegriper ökade personalresurser är att betrakta som
tidsbegränsade och finansiering under kommande år bygger på att statlig
finansiering fortsätter.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan stat och Sveriges kommuner och regioner om Jämlik och
effektiv cancervård med kortare väntetider 2021, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård,
4 398 000 kronor, eller den summa Socialstyrelsen beslutar fördela, för finansiering
av satsningar inom överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare
väntetider 2021;
att finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda
kostnadsökningar i 2021 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under
första halvåret 2022.
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Fördjupat Samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Region
Västernorrland

Diarienummer: 21RS11933
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Susanne Sahlin; Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Sedan 2018 har Region Västernorrland och Mittuniversitetet haft en
överenskommelse om strategisk samverkan. Detta med utgångspunkt i det statliga
regionala utvecklingsuppdraget, men med några insatsområden som tangerar
regionens uppdrag inom hälso- och sjukvården.
Hösten 2020 initierade styrgruppen för denna överenskommelse ett
utvecklingsarbete, i syfte att fördjupa samverkan i ett partnerskap om strategisk
samverkan. En gemensam arbetsgrupp med representanter från både regionen och
universitetet har bistått styrgruppen i det utvecklingsarbetet och två workshops om
framtida samverkansområden har genomförts (juni och oktober 2021).
Styrgruppen har identifierat tre fokusområden för det nya fördjupade partnerskapet
för strategisk samverkan:




Hållbar regional utveckling i linje med länets regionala utvecklingsstrategi
Kunskapsbaserad, trygg och säker hälso- och sjukvård
Organisationernas förmåga att styra och leda i omställning

Ett långsiktigt partnerskap har föreslagits; med riktning mot 2030 i linje med RUS
och utvecklingsarbetet för God och nära vård. De föreslagna fokusområdena och
insatser inom dessa bör dock ses över årligen, då insatser behöver initieras och
förändras över tid. Överenskommelsen beskriver därför de övergripande ramarna
för samverkan, medan konkretisering av fokusområden och insatser kommer
beskrivas i specifika ”canvas” som kompletteras under våren 2022.
Den formella partnerskapsöverenskommelsen har efter dialog i styrgruppen
förstärkts med information om samverkansformer samt förväntade resultat och
effekter av samverkan inom respektive fokusområde.
Beslutsunderlag
Förslagsversion avseende partnerskap för strategisk samverkan, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2021, § 172,
bilaga
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Beredning
Information till Personalpolitiska och allmänna utskottet den 20 oktober
Information till Regionala utvecklingsutskottet den 2 december
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom överenskommelsen och dess innehåll och uppdra till
regionstyrelsens ordförande att, tillsammans med rektor för Mittuniversitetet,
underteckna överenskommelsen.

Delges
Mittuniversitetet
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Förlängning av avtal gällande hjälpmedelssamverkan

Diarienummer: 21RS13283
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Ewa Klingefors
Ärendebeskrivning
Länets sju kommuner och Region Västernorrland samverkar kring hjälpmedel och
innevarande avtal som förlängts vid ett tidigare tillfälle, löper ut vid kommande
årsskifte. Social ReKo:s beredningsgrupp har sedan halvårsskiftet arbetat aktivt med
processen kring ett nytt avtal. Förseningen av arbetet har huvudsakligen orsakats av
att de åtta huvudmännen haft olika syn på utredarresurserna, vilket fått till följd att
arbetet kommit gång först efter sommaren
Arbetsprocessen har bestått av omvärldsbevakning i andra regioner och
säkerställande av de juridiska villkoren för samverkan, utifrån förändringar i
Kommunallagen 2018. Därutöver har det genomförts en kartläggning över vad de
olika vårdgivarna har för synpunkter på nuvarande avtalskonstruktion och förslag
till förbättringar. Beredningsgruppen har därefter tagit ställning kring den fortsatta
processen och har en samlad uppfattning om behovet av att göra mer
genomgripande förändringar i det dokument som ska ersätta nuvarande avtal.
För att möjliggöra en ny samverkansöverenskommelse inklusive avtal förutsätts att
nuvarande avtal kan förlängas i syfte att ge det fortsatta arbetet mer tid.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal om tillhandahållande av hjälpmedel (17RS10909-3), bilaga
Förslag förlängning av hjälpmedelsavtal Social ReKo, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att förlänga nuvarande avtal med länets kommuner, avseende
hjälpmedelssamverkan, för perioden 2022-01-01 till och med 2022-06-30.
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Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av
det nya coronavirusets effekter – Handlingsplan

Ärendet utgår.
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Tack för arbetet under Corona pandemin - Julgåva 2021

Diarienummer: 21RS13357
Ärendeansvarig: Eva Strömsten
Handläggare: Eva Strömsten och Dick Rytterdahl
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen vill uppmärksamma och tacka regionens medarbetare för arbetet
under 2021 som till stor del präglats av Corona pandemin och dess konsekvenser.
Gåvan delas ut i form av ett s k superpresentkort till ett värde av 1000 kronor till
alla som har en tillsvidareanställning eller en månadsavlönad visstidsanställning per
den 1 september 2021. Visstidsanställda timavlönade som varit anställda under
perioden januari-augusti och arbetat minst 400 timmar omfattas även av gåvan,
totalt sett 7 263 personer. Den tillfälliga skattefriheten avseende gåvor under 2021
upp till ett belopp på 2 000 kronor möjliggör således ett utökat belopp avseende
julgåvor för detta ändamål.
Förtroendevalda och politiska sekreterare omfattas ej av gåvan, ej heller
hyrpersonal.
Gåvan distribueras under december månad.
Finansiering om 7 263 000 kronor föreslås ske genom ianspråktagande av anslaget
för oförutsedda medel i 2021 års budget med fördelning till
Regionledningsförvaltningen.
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att som tack för arbetet under Corona pandemin 2021 avsätta 7 263 000 kronor till
regionledningsförvaltningen för julgåva till medarbetare och med fördelning till
samtliga verksamheter;
att julgåvan delas ut i form av ett s k superpresentkort till ett värde av 1000 kronor
till alla som har en tillsvidareanställning eller en månadsavlönad visstidsanställning
per den 1 september 2021. Visstidsanställda timavlönade som varit anställda under
perioden januari-augusti och arbetat minst 400 timmar omfattas även av gåvan.
Förtroendevalda och politiska sekreterare omfattas ej av gåvan, ej heller
hyrpersonal; samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av motsvarande belopp från avsatta
medel för oförutsedda medel i 2021 års budget.
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Delges
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Personaldirektören
Samtliga förvaltningschefer
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Förslag till fortsatt arbete med utveckling och förändring av
Regionledningsförvaltningen

Diarienummer: 21RS13447
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutade i oktober 2020, § 256 (samt regionfullmäktige november
2020)
att regiondirektören får i uppdrag att under 2021 genomlysa
Regionledningsförvaltningen med syfte att;
 definiera regionens administrativa processer och förvaltningens samlade
servicetjänster,
 effektivisera de administrativa processerna och servicetjänsterna förvaltningen
erbjuder
 samt visa på behov av förändringar i uppdrag och möjliga besparingar.
Genomlysningen
Under våren har det inom respektive område eller verksamhet bedrivits ett arbete att
identifiera behov av förändringar i organisationen och arbetsprocesser som kan
effektiviseras. Material har sammanställts områdesvis och dialoger har förts mellan
områdena samt i förvaltningens ledningsgrupp för att samla viktigaste aspekterna att
ta hänsyn till.
Omvärldsbevakning har gjorts i relation till andra regioner och exempel från så väl
Norrbotten som Västra Götalands Regionen har lyfts in för att hitta bättre sätt för att
definiera tjänsteutbudet.
Det finns också flertalet utredningar som redan gjorts i Region Västernorrland kring
hur stödet till framförallt hälso- och sjukvården kan utformas.
Vid workshops och med ledningsgrupp och förvaltningens chefer har möjliga
alternativ som bör hanteras samlats för att möta det politiska uppdraget.
När det gäller de ekonomiska effektiviseringar och besparingar som man på
övergripande nivå kan se som möjliga, med bibehållet uppdrag, har dessa redovisats
i regionplanen för 2022 med plan 2023-2024.
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Beslutsunderlag
Genomlysning av regionledningsförvaltningen –
Förslag till fortsatt arbete med utveckling och förändring av
Regionledningsförvaltningen, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens redovisning av genomfört arbete samt beslutar att
ge regiondirektören i uppdrag:
- att vidare utreda samt riskbedöma ur såväl patientsäkerhetsperspektiv som
arbetsmiljöperspektiv de förslag som är numrerade 2, 5 och 7 i beslutsunderlaget
- att återkomma till Regionstyrelsen i april 2022 med förslag på organisatoriska
åtgärder baserade på förslag nämnda förslag, samt
- att återkomma i Regionstyrelsen i april 2022 med förslag till upplägg och
principer baserat på förslag 8 –10 i beslutsunderlaget.
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Vid protokollet

Ann Christin Hamrén
Justeras

Glenn Nordlund

Jonny Lundin
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