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Härnösand 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Glenn Nordlund (S) ordförande 
Sara Nylund (S) vice ordförande 
Per Wahlberg (M) 
Jonny Lundin (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Mona Hammarstedt (KD) för Mattias Rösberg (SJVP) 
 
Övriga ersättare 
Sarah Karlsson (L) 
 
Tjänstemän 
Åsa Bellander 
Dick Rytterdahl 
Ann Christin Hamrén 
 

 
§ 87 Val av justerare 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 88 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 89 Kompletteringsbudget för 2022 års investeringsplan 
 
Diarienummer: 22RS4412 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lena Kåhre 

 
Ärendebeskrivning 
I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2022 års 
investeringsplan. 
 
Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för 2022–2024 
samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per 
2021-12-31. Efter bokslutet för 2021 bedöms således vissa justeringar av 
investeringsplanen i 2022 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara 
planerad investeringsverksamhet under 2022. 
 
Under överläggningarna 
Under överläggningarna enades utskottet om att överlämna ärendet till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut för komplettering. 
 
Beslutsunderlag 
Kompletteringsbudget för 2022 års investeringsplan, bilaga  
 
Beslut: 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
 

 
 
 

 
 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
Fastighetschefen 
Region utvecklingsdirektör 
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§ 90 Förslag till genomförande av förstärkt uppsikt av hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
 
Diarienummer: 22RS4433 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen fattade den 23 februari 2022, § 48, beslut om att hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande, tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören, 
ska återkomma till regionstyrelsen kvartalsvis med återrapportering om åtgärder 
och genomförande för att säkra en långsiktigt hållbar bemanning 
 
Vid regionstyrelsens sammanträde den 16 mars 2022, § 75, fattades ett 
kompletterande beslut om en förstärkt uppsiktsplikt gentemot hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Beslutet fattades med hänvisning till uppdaterad informationen 
från nämnden om rådande bemanningsläge inom hälso- och sjukvården. Beslutet 
innebär ett antal tillkommande krav: 
 
Ett uppdrag gavs till regiondirektören att föreslå en rutin för hur regionstyrelsen kan 
utveckla sin uppföljning utifrån uppsiktsplikten gällande hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Rutinen ska ge förutsättningar att närmare och mer frekvent 
följa utvecklingen exempelvis när det gäller bemanningsläget, hyrberoende och 
disponibla vårdplatser. Vidare uppdrog regionstyrelsen åt regiondirektören att 
återkomma till regionstyrelsen vid varje sammanträde med återrapportering om 
åtgärder och genomförande för att säkra en långsiktigt hållbar bemanning.  
 
Närmare om förslag till ny rutin 
Förslaget till ny rutin innebär att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – med 
stöd av hälso- och sjukvårdsdirektören och andra av dem utsedda tjänstepersoner – 
närvarar vid styrelsens möten för att ge styrelsens ledamöter möjlighet att ställa 
fördjupande frågor. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande lämnar inför varje möte ett underlag till 
regionstyrelsen.  
 
Regiondirektören ska med hjälp av HR-direktören och hälso- och 
sjukvårdsdirektören redovisa pågående arbete med kompetensförsörjning, 
kompetensväxling samt andra aktiviteter och åtgärder som ska stärka 
bemanningsförutsättningarna långsiktigt.  
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Underlaget redovisas inom ramen för en powerpointpresentation och skickas precis 
som övriga underlag direkt till regionstyrelsen för att ge förutsättningar för ett så 
aktuellt och uppdaterat material som möjligt, och passerar inte finansutskottet eller 
personalpolitiska- och allmänna utskottet. 
 
För återrapport från Hälso- och sjukvårdsnämnden ska underlaget omfatta; 

- En kortfattad sammanfattning av bemanningsläget per område. 
Sammanfattningen ska fokusera på yrkesgrupper, där det finns kända 
utmaningar, eller nyckelfunktioner som hälso- och sjukvårdsnämnden 
bedömer är av särskild vikt för verksamheten. 

- En kortfattad sammanställning av åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder 
som planeras och de effekter som man kan se eller räknar med att uppnå. Det 
gäller såväl det ekonomiska läget som bemanningsläget. 

 
I samband med delårsrapporterna redovisa en utförligare analys för att säkerställa 
att de åtgärder som redovisas månadsvis ger effekt samt andra aktiviteter och 
åtgärder som ska stärka förutsättningarna långsiktigt. 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föreslagen rutin för återrapportering från hälso- och 
sjukvårdsnämnden samt regiondirektören till regionstyrelsen. 
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§ 91 Bekräftelse av borgen Transitio AB avseende lån L 5402 beviljat av 
Nordiska Investeringsbanken 

 
Diarienummer: 22RS4467 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Dick Rytterdahl 
 
Ärendebeskrivning 
Den 14 februari 2012 tecknade Landstinget Västernorrland i egenskap av 
borgensman ett Låneavtal avseende lån som beviljats av Nordiska 
Investeringsbanken. Det utestående lånet avser lån L 5402 med Transitio AB som 
låntagare och med förfallodatum 19 december 2022. 
 
Svensk lag är tillämplig på Låneavtalet och på borgensförbindelsen. Enligt svensk 
lag måste borgensmannen vart tionde (10) år bekräfta borgensförbindelsens fortsatta 
giltighet för att åtagandet inte ska preskriberas. Nordiska Investeringsbanken har 
därför bett Region Västernorrland att bekräfta borgensförbindelsens fortsatta 
giltighet. 
 
Enligt gällande finanspolicy och delegationsordning är det Regionstyrelsen som 
ansvarar för upplåning, placering av Regionens likvida medel, vidareutlåning inom 
koncernen, borgen samt leasing. Nu gällande delegation för Regiondirektören 
avseende finansiella avtal omfattar inte borgen, varför beslut krävs av 
Regionstyrelsen. 
 
Att observera är att det lån som borgensförbindelsen avser kommer att refinansieras 
under 2022 och nu gällande borgen kommer att ersättas med ny borgen från Region 
Västernorrland och övriga norrlandsregioner i enlighet med den nya finansieringen. 
 
Beslut: 
  
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till regiondirektören att till Nordiska Investeringsbanken bekräfta Region 
Västernorrlands borgen avseende lån L 5402 beviljat av Nordiska 
Investeringsbanken med Transitio AB som låntagare och med förfallodatum 19 
december 2022. 
 
 
 
Delges 
Regiondirektör  
Ekonomidirektör  
Redovisningschef  
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§ 92 Gåva av ambulans till Ukraina 
 
Diarienummer: 22RS4469 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Peter Neuman 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland, RVN, har via Socialstyrelsen fått en förfrågan om vilka 
möjligheter det finns att lämna stöd till Ukraina.  
Ambulanssjukvården har en ambulans som står i Sundsvall i väntan på att säljas på 
begagnatmarknaden via Kvarndammen, KVD, vilka är de som normalt säljer våra 
begagnade fordon. Denna ambulans skulle kunna skänkas till Ukraina. 
Beslut om gåvor och internationellt bistånd ska enligt regelverket fattas av 
Regionstyrelsen. 
 
Bilmärke: Grunden är Volvo V70, i registreringsbevis ”Nilsson V70 Ambulance” 
Årsmodell: Inregistrerad november 2012 
Miltal: 29 140 mil 
 
Även om miltalet är relativt högt (ambulanserna rullar många mil per år) så är de 
fullt funktionsdugliga och har normalt sett ett antal år kvar att kunna tjänstgöra. 
Begagnade och för Ambulanssjukvården färdignyttjade fordon säljs via KVD då de 
betingar ett marknadsvärde. Detta fordon har ett uppskattat värde på ca 50 000 kr 
(utifrån tidigare försäljningar på KVD) 
 
Ambulanserna byts ut enligt en plan baserat på miltal. Vid en viss tidpunkt blir 
reparations- och underhållskostnader så pass omfattande att det är bättre att byta ut 
fordonen. Denna ambulans står idag utanför ordinarie fordonspark och all 
kommunikationsutrustning och övrig utrustning är överflyttad till andra fordon. 
 
I dagsläget är ambulansen försedd med Region Västernorrland-dekal och ett 
specifikt nummer för ambulansen (se bilder). Dessa kommer att avlägsnas så att 
fordonet är helt avidentifierat, vilket även skulle varit fallet vid en försäljning. 
Syrgasflaskor avlägsnas eftersom regionen har hyresavtal på dessa. 
 
Beträffande leverans av fordonet har hjälporganisationen Filippusstiftelsen i 
Örnsköldsvik lovat att bistå med transport och leverans. Fredrik Hallstensson, känd 
från den tidigare Göran Melins stiftelse och Frank Olofsson, flygplatschef på 
Sundsvall-Timrå airport har redan via denna stiftelse levererat två ambulanser till 
Ukraina. Dessa ambulanser köptes enligt artikeln i ST in från Boden och Skåne 
efter gjorda insamlingar av medel. 
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Enligt gällande policy (Regionfullmäktige 2014-11-26 § 168/dnr /144399 / Version 
1) och regelverk (SFS 2009:47) får region Västernorrland lämna internationellt 
bistånd i form av utrustning som landstinget inte längre behöver för sin verksamhet. 
Beslut om internationellt bistånd fattas av landstingsstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Bilder av aktuell ambulans, bilaga 
Artikel från ST gällande tidigare leverans av två ambulanser till Ukraina, bilaga  
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar  
 
att godkänna att aktuell ambulans skänks som internationellt bistånd för att 
levereras till Ukraina och överlämnade till vederbörliga myndigheter på plats. 
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§ 93 Finansiering av utökade kostnader för tågtrafiken 2022 
 
Diarienummer: 22RS4479 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Dick Rytterdahl 

 
Ärendebeskrivning 
Kollektivtrafikens tågtrafik som bedrivs inom ramen för Norrtåg AB har under årets 
första kvartal varit föremål för förhandlingar utifrån ökade kostnader och därmed 
följande behov av finansiering samt avtal kring formerna för den driften som 
operatören Vy i nuläget tillhandahåller. Orsaken till kostnadsökningen-
/finansieringsbehovet är i första hand konsekvenser av att Covid-19 pandemin 
inneburit ett minskat resande och därmed lägre intäkter för operatören. 
 
Under vintern och våren har ett antal extra styrelsemöten och ägarråd hållits. 
Arbetet med förhandling, framtagande av nytt avtal samt reviderad budget för 
Norrtåg AB har varit påfrestande för organisationen. I ett första steg har prioriterats 
att arbeta fram en reviderad budget för 2022 så att Norrtågs fyra ägare kan komma 
vidare i sina berednings- och beslutsprocesser. I dagsläget finns därför inte en 
slutlig långsiktig plan framtagen, arbetet med detta pågår och densamma kommer 
att presenteras för styrelse och ägarråd så snart handlingarna är klara. Det nya 
avtalet beräknas kunna vara klart i sin helhet under maj månad 2022. 
 
För 2022 föreligger ett akut behov om att ägarna dvs region Västernorrland, 
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tillskjuter totalt cirka 74,4 miljoner kronor 
gemensamt med fördelning enligt nuvarande modell. För Västernorrland innebär 
detta en tilläggskostnad för 2022 på 24 miljoner kronor.  
 
Eventuella långsiktiga konsekvenser av förändringarna i tågverksamhetens 
finansieringsmodell bör, så snart de är kända, inarbetas i regionplanen för år 2023–
2025. 
 
För ett utökat finansieringsbehov för 2022 för tågverksamheten inom ramen för 
kollektivtrafikens ansvarsområde föreslås att finansiering sker med 14 miljoner 
kronor genom uppräkning av riktade statsbidrag och att 2022 års budgeterade 
resultat reduceras med 10 000 000 kronor, vilket innebär att budgeterat resultat för 
2022 uppgår till 10 000 000 kronor. 
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Beslut: 
  
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att tillföra nämnden för hållbar utveckling 24 000 000 kronor för finansiering av 
2022 års tilläggskostnad för tågtrafiken; 
 
att inarbeta eventuella konsekvenser av förändringarna i tågverksamheternas 
finansiering i regionplanen för år 2023–2025 så snart dessa är kända; samt 
 
att finansiering av ovanstående satsningar sker genom uppräkning av riktade 
statsbidrag i 2022 års budget med 14 000 000 kronor och att 2022 års budgeterade 
resultat reduceras med 10 000 000 kronor, vilket innebär att budgeterat resultat för 
2022 uppgår till 10 000 000 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Therese Westman Ericsson 
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§ 94 Utökad särskild lönesatsning  

 
Diarienummer: 22RS4490 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Dick Rytterdahl/Hanna Wahlund 

 
Ärendebeskrivning 
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.  
 
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 30 mnkr 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. 
 
Beslutet innebar också att hälso- och sjukvårdsnämnden gavs i uppdrag att fördela 
medlen till berörda områden utifrån verksamhetens identifierade åtgärder.  
 
När tidigare beslut nu visat sig vara i behov av en utökad satsning för att skapa 
bättre förutsättningar för verksamheterna att behålla och rekrytera personal, föreslår 
regionstyrelsens ordförande att tidigare satsning utökas med ytterligare 38 miljoner 
kronor för år 2022 vilket innebär en kostnadsökning från 1 april 2022 motsvarande 
50 miljoner kronor på helårsbasis. 
 
Syftet med satsningen – både på kort och lång sikt – är att den ska bidra till en 
bättre arbetsmiljö genom en hållbar och tillräcklig bemanning, vilket också ger en 
bättre tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården. Det handlar också om 
att behålla och attrahera kompetens för att klara regionens uppdrag inom hälso- och 
sjukvård 
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Regionstyrelsens ordförande ger vidare regiondirektören i uppdrag att skyndsamt 
bereda ett förslag på hur satsningen ska genomföras. Processen för genomförandet 
ska i det här sammanhanget bidra till en fördjupad information, delaktighet och 
förankring i hela organisationen. Förslaget ska därför tas fram i nära samverkan 
med chefer och fackliga organisationer och omfatta såväl kortsiktiga som 
långsiktiga åtgärder och ska bidra till en bättre arbetsmiljö genom en hållbar och 
tillräcklig bemanning vilket också ger en bättre tillgänglighet och kvalitet inom 
hälso- och sjukvården. Det handlar också om att behålla och attrahera kompetens 
för att klara regionens uppdrag inom hälso- och sjukvård. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att fördela medlen utifrån de åtgärder 
som processen identifierar som viktiga element för att på lång sikt skapa en hållbar 
arbetsmiljö för såväl medarbetare som chefer.  
 
För finansiering av ovanstående föreslås att skatteintäkterna, till följd av nya 
bedömningar från SKR avseende skattekraftsutvecklingen för 2021 och 2022, 
räknas upp med totalt 38 miljoner kronor.  
 
Noteras skall, att den särskilda satsning på enhetschefer som också identifierats som 
en viktig del för att förbättra möjligheterna för en långsiktigt hållbar bemanning och 
som för närvarande bereds, hanteras i särskild ordning och ingår inte i ovan 
redovisade kostnadsnivåökning motsvarande 50 miljoner kronor på helårsbasis.    
 
De ekonomiska konsekvenserna efter 2022 av de extra satsningar som görs är inte 
inräknade i nu gällande regionplan. Effekterna kommer också att vara större än 
innevarande år till följd av påverkan av helårseffekt och lönerevisioner. Med 
beaktande av såväl den relativt sett låga resultatnivån i regionplanen för 2022–24 
som rådande osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen under kommande 
planperiod, måste aktiviteter för att reducera kostnadsmassan totalt sett inom 
regionen identifieras. Effekterna av genomförda satsningar uppgår till minst 80 
mnkr på helårsbasis, och aktiviteter för att möte detta måste inarbetas i kommande 
regionplan. 
 
Under överläggningarna 
Under överläggningarna enades utskottet om att överlämna ärendet till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
PM: Beslutsunderlag kring den fortsatta processen för lönesatsning, bilaga 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-04-12 22RS1 12 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
Beslut: 
  
Finansutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Jonny Lundin 


