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Anna-Lena Lundberg, Leif Ehlin 
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Regionplan 2023 – 2025 med ekonomiska planeringsförutsättningar (bilaga C-D) 
Lena Lindgren, Lars Halén 
 
Ekonomi information (bilaga E) 
Dick Rytterdahl 
 

 
 

§ 119 Val av justerare 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 120 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 121 Revidering av Etisk policy 
 
Diarienummer: 21RS2240 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Monasofi Wallinder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022 § 98 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 

 
att reducera antalet fastställda vårdplatser från 25 till 22 vid avdelning 1; 
 
att fastställa 12 vårdplatser vid avdelning 2; samt 
 
att fastställa 12 vårdplatser vid avdelning 3. 
 
 
Reservation 
Mattias Rösberg (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
tilläggsyrkande. 
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§ 123 Produktion Hälsocentral nybyggnad, Själevad   

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

 
Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

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

- bygghandlingar i form av ritningar och beskrivningar 
- uppdaterad utgiftskalkyl  
- uppdaterad hyresberäkning 
- uppdaterad tidplan 

Generalentreprenör har upphandlats, med villkor i upphandlingen att erforderliga 
beslut fattas för byggstart. 

Genomförandetidplan är uppdaterad och lokalerna beräknas vara färdigställda till 
årsskiftet 2024/2025. 

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

Om projektet beslutas att fullföljas, kommer en ökning av hyra att uppstå med ca 
2,9 miljoner kr/år från 2024, för vilken verksamheten behöver reservera 
budgetutrymme. 
 
Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen den 7 april 2022. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C) yrkar på en tilläggs att-sats: ”att förändring av lokalhyra efter 
investering beaktas av hälso- och sjukvårdsnämnden i kommande budgetar”. 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s 
tilläggsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens 
förslag med tilläggsyrkandet bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Investeringsansökan 2022-04-04, bilaga 
Förprojekteringsrapport 2021-04-20, bilaga 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 97, bilaga 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 97 
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Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bevilja igångsättning av produktion av projekt 9175 Hälsocentral nybyggnad, 
Själevad;  
 
att godkänna att 59,4 miljoner kronor för ändamålet får ianspråktas ur avsatta 
medel i regionstyrelsens investeringsbudget för 2022–2024 samt att komplettering 
med 11,4 mnkr beaktas i planen för 2023–2025; samt 
 
att förändring av lokalhyra efter investering beaktas av hälso- och 
sjukvårdsnämnden i kommande budgetar. 
 

 
 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Mattias Rösberg (SJVP) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
”Det skulle förvåna mig om projektkostnaden stannar under 80 miljoner. Jag vill 
också påpeka att projekten i Region Västernorrland varken ska eller måste bli 
dyrare vid varje projektfas redovisning.” 
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§ 124 Regionplan 2023 - 2025 
 
Diarienummer: 22RS5461 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander/Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lena Lindgren / Lars Halén  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till Regionplan för 2023–2025 utgår från ett antal förutsättningar, 
exempelvis:  
 
 Styrande principer i styrmodellen är tillit och kunskap, som ska komma till 

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

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

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

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

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

 
 Sett till målstyrningen, formulerar verksamheter och enheter aktiviteter, 

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

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

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

 
De beslut som under året påverkar ekonomin långsiktigt i stor omfattning är utökad 
särskild lönesatsning samt finansiering av utökade kostnader för tågtrafiken samt 
ökade kostnader för pensioner.  
 
Med utgångspunkt i regionplan 2022 – 2024 och ovan beskrivna förutsättningar och 
konsekvenser av beslutade åtgärder, föreligger ett scenario för åren 2023 – 2025 
med en ofullständig ekonomisk beskrivning. 
 
I det ekonomiska scenariot för åren 2023 – 2025 saknas i nuläget förslag på 
finansiering med cirka 230 miljoner kronor år 2023 och 146 miljoner kronor år 
2024. År 2025 pekar på en ekonomi i balans under förutsättning att planerade 
kostnadsreduceringar genomförs i den takt som beskrivs. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av i första hand utökad särskild lönesatsning, 
pensionskostnadernas finansiering samt minskade statsbidrag och fortfarande allt 
för hög kostnadsnivå inom hälso- och sjukvården innebär en utmaning att i nuläget 
ta beslut om finansieringen som är ansvarsfull, realistisk och långsiktigt hållbar. En 
översyn av de administrativa stödprocesserna utgör en del av detta. Det kan vidare  
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konstateras att vad gäller planeringsförutsättningarna från staten finns mer att önska 
vad gäller den långsiktiga finansieringen.   
 
Beslut om finansiering, skattesats och en samlad resultat- och balansbudget samt 
kassaflödesanalys och investeringsplan för åren 2023–2025 kommer tillställas 
regionfullmäktige för beslut i november 2022. 
 
För att klara den långsiktiga ambitionen om att hålla en ekonomi i balans över tid 
mot bakgrund av nu rådande ekonomiska förutsättningar måste nämnderna och 
styrelsen samt deras verksamheter verkställa handlingsplaner och åtgärder för att 
klara verksamheten inom det ekonomiska utrymme som ställts till deras förfogande.  
 
I föreliggande förslag till ekonomiska ramar finns det av Regionfullmäktige 
beslutade målet inarbetat, om att vid översynen av förtroendemannaorganisationen 
inför nästkommande mandatperiod 2023 – 2026, minska kostnaderna med 
motsvarande 2,5 miljoner kronor från år 2023.   
 
Budgeten för den somatiska vården inom länssjukvårdsområde somatik, 
närsjukvårdsområden söder, väster och norr är svår att balansera inom planperioden 
2023–2025. Med beaktande av pågående arbete med kostnadsreduceringar inom 
verksamheterna och takten i detta arbete får dessa fyra områden budgeteras med ett 
sammanlagt underskott med 150 miljoner kronor för 2023 och 70 miljoner kronor 
för 2024.  
 
Under överläggningarna 
Under överläggningarna enades utskottet om att överlämna ärendet till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Regionplan 2023–2025, ”Liv, hälsa och hållbar utveckling i 
Västernorrland”, bilaga 
”Så styrs Region Västernorrland”, bilaga 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar”, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet beslutar  
 
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
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§ 125 Tandvårdstaxa 2023 
 
Diarienummer: 22RS4764  
Ärendeansvarig: Annri V Thimstrand 
 Handläggare: Mats Ellner 
 
Ärendebeskrivning 
Efter beslut i Regionfullmäktige den 20–21 juni 2018, §117 fastställs att tandvårds-, 
och frisktandvårdstaxan ska följa LPIK (Landstingsprisindex) exkl. läkemedel med 
en årlig prisjustering. 
År 2023 är den angiven till 4,0 %. 
 
Regionfullmäktige har också uppdragit till regionstyrelsen att fastställa prislistor på 
åtgärd senast i juni månad årligen. 
 
Förslag till Tandvårdstaxor 2023 bifogas. 
 
Beslutsunderlag 
Prislista Folktandvården 2023 – Allmäntandvård, bilaga  
Prislista Folktandvården 2023 – Specialisttandvård, bilaga  
Prislista Folktandvården 2023 - Estetisk tandvård, bilaga  
Prislista Folktandvården 2023 – Frisktandvård, bilaga  
Prislista Folktandvården 2023 – Lokala åtgärder, bilaga 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 89, bilaga 

 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 89 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ”Prislista Folktandvården 2023 – Allmäntandvård”, ”Prislista 
Folktandvården 2023 – Specialisttandvård”, ”Prislista Folktandvården 2023 
- Estetisk tandvård”, ”Prislista Folktandvården 2023 – Lokala åtgärder” samt 
”Prislista Folktandvården 2023 - Frisktandvård”.  
 
 
Jäv 
Mattias Rösberg (SJVP) anmäler jäv. 
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§ 126 Förstärkt uppsikt, Almi Företagspartner Mitt AB 
 
Diarienummer: 22RS4811 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Märta Molin 
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § Kommunallagen 
(2017:725) (KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att Regionstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser från 
uppsikten i ett beslut. Beslutet skall överlämnas till fullmäktige med i 
förekommande fall förslag till åtgärder. Granskningen ska vara tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.  
  
Förvaltningen Regional utveckling och Regionstyrelsen har löpande under 
verksamhetsåret haft kontakt med bolaget. Kontakterna har skett bland annat med 
regelbundna informationsmöten och samråd med förvaltningen och genom 
information och delgivningar till Regionstyrelsen. Detta utgör en god grund för den 
prövning regionstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Förvaltningen Regional 
utveckling och Regionstyrelsen har granskat relevanta bolagshandlingar. 
  
Av det som framkommit konstateras att Almi Företagspartner Mitt AB under 
verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att Almi Företagspartner Mitt AB under verksamhetsåret 2021 bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna; samt 
 
att överlämna informationen till regionfullmäktige. 
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§ 127 Förstärkt uppsikt, Ostkustbanan 2015 AB   
 
Diarienummer: 22RS4813 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Märta Molin 
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § Kommunallagen 
(2017:725) (KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att Regionstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser från 
uppsikten i ett beslut. Beslutet skall överlämnas till Regionfullmäktige med i 
förekommande fall förslag till åtgärder. Granskningen ska vara tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.  
  
Förvaltningen Regional utveckling har under verksamhetsåret haft löpande kontakt 
med bolaget. Detta genom bland annat informationsmöten och samråd med 
förvaltningen. Information har delgivits regionstyrelsen liksom protokoll etc.. Detta 
utgör en god grund för den prövning Regionstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § 
KL. Förvaltningen Regional utveckling och Regionstyrelsen har granskat relevanta 
bolagshandlingar. 
  
Av det som framkommit konstateras att Ostkustbanan 2015 AB under 
verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att Ostkustbanan 2015 AB under verksamhetsåret 2021 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna; samt 
 
att överlämna informationen till Regionfullmäktige. 
 
 
Jäv 
Glenn Nordlund (S) anmäler jäv. 
 
Sara Nylund (S) inträder som ordförande i detta ärende. 
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§ 128 Förstärkt uppsikt, Scenkonst Västernorrland AB 
 
Diarienummer: 22RS4814 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 

 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § Kommunallagen 
(2017:725) (KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att regionstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägt bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser från 
uppsikten i ett beslut. Beslutet skall överlämnas till fullmäktige med i 
förekommande fall förslag till åtgärder. Granskningen ska vara tillräckligt 
omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.  
  
Förvaltningen regional utveckling och regionstyrelsen har löpande under 
verksamhetsåret haft kontakt med bolagen. Kontakterna har skett bland annat med 
regelbundna informationsmöten och samråd med förvaltningen och regionstyrelsen. 
Ägarforum med delägare och bolaget äger rum två gånger per år. Scenkonst 
Västernorrland AB redovisar sin verksamhet via Kulturdatabasen samt genom att 
delge verksamhetsberättelser till delägarna. Detta utgör en god grund för den 
prövning regionstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Förvaltningen Regional 
utveckling och regionstyrelsen har granskat relevanta bolagshandlingar. 
  
Av det som framkommit konstateras att Scenkonst Västernorrland AB under 
verksamhetsåret 2021, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att Scenkonst Västernorrland AB under verksamhetsåret 2021 bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna; samt 
 
att överlämna informationen till regionfullmäktige. 
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§ 129 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Ånge 
 
Diarienummer: 22RS4360 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Ånge har upprättat årsredovisning för verksamheten 2021. 
Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region Västernorrland, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Ånge kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 368 000 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Ånge. Samordningsförbundet redovisar ett underskott 
om -533 057 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på -483 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Ånge, bilaga  
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Ånge, bilaga  
Granskning av Samordningsförbundet Ånge, skrivelse, bilaga  
Granskning av Samordningsförbundet Ånge, bilaga  
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Ånge, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 73, bilaga  
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 73 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Ånge och de enskilda 
ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Ånge till handlingarna. 
 
 
 
Delges 
Samordningsförbundet i Ånge  
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§ 130 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall 
 
Diarienummer: 22RS3365 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Sundvall har upprättat årsredovisning för verksamheten 
2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region 
Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Sundsvalls kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 1 844 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Sundsvall. Samordningsförbundet redovisar ett 
underskott om -286 254 kr för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall, bilaga  
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga  
Granskning av Samordningsförbundet Sundsvall, skrivelse, bilaga  
Granskning av Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga  
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 71, bilaga  
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 71 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall till 
handlingarna. 
 
 
 
Delges 
Samordningsförbundet i Sundsvall  



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-05-31 22RS1 20 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

§ 131 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Härnösand 
Timrå 

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

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

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

 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 72 
 
Beslut: 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå och 
de enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå till 
handlingarna. 
  

 
Delges 
Samordningsförbundet i Härnösand Timrå  
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§ 132 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors 
 
Diarienummer: 22RS4770 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

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

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

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

 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 75 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Sollefteå till 
handlingarna. 
  
 
 
Delges 
Samordningsförbundet i Sollefteå 
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§ 134 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
 
Diarienummer: 22RS4374 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 

 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik har upprättat årsredovisning för 
verksamheten 2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region 
Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Örnsköldsviks 
kommun. 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 1 258 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Örnsköldsvik. Samordningsförbundet redovisar ett 
överskott om 367 609 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på 0 kr. 
Bedömningen är den att det bedrivs ett strukturerat arbete kring ekonomi, 
uppföljning, planering och riskanalys inom förbundet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, bilaga  
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Örnsköldsvik, bilaga  
Granskning av Samordningsförbundet Örnsköldsvik, skrivelse, bilaga  
Granskning av Samordningsförbundet Örnsköldsvik, bilaga  
Revisionsberättelse Samordningsförbund 2021 Örnsköldsvik KPMG, bilaga 
Revisionsrapport Samordningsförbund 2021 Örnsköldsvik KPMG, bilaga  
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet 
Örnsköldsvik, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 76, bilaga  
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 76 
 
Beslut: 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik till 
handlingarna. 

 
 

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

årsrapport för Regionalt cancercentrum norr  
 

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

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

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive årsrapport för 
RCC Norr, bilaga 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga 
Protokollsutdrag Norra Sjukvårdsregionförbundet 17 mars 2022, § 31, bilaga  
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Beslut: 
 
Finansutskottet beslutar  
 
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
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§ 136 Årsredovisning 2021 Inera AB  
 
Diarienummer: 22RS5958 
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin 
  
Ärendebeskrivning 
Inera AB har inkommit med årsredovisning för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 Inera AB med revisionsberättelse, bilaga  
Granskningsrapport för 2021, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
  
att lägga Årsredovisning och koncernredovisning Inera AB 2021 till handlingarna. 
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§ 137 Årsredovisning 2021 Scenkonst Västernorrland AB 
 
Diarienummer: 22RS4364 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen och verkställande direktören för Scenkonst Västernorrland AB har 
inkommit med årsredovisning för 2021.  
  
Verksamheten har granskats och granskningsrapport bifogas.  
 
Beslutsunderlag 
Scenkonst Västernorrland AB:s årsredovisning för 2021, bilaga 
PM om uppföljning av Scenkonst Västernorrland 2021, bilaga 
Granskningsrapport för 2021, bilaga  
Grundläggande granskning 2021, Scenkonst Västernorrland AB, bilaga  
Rapport intern kontroll 2021 Scenkonst Västernorrland, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022 § 78, bilaga 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 78 
  
Beslut:  
  
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
  
att regionens ombud i Scenkonst Västernorrland AB bemyndigas att rösta för att 
styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 samt     
  
att lägga Scenkonst Västernorrland AB:s årsredovisning 2021 till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Scenkonst Västernorrland 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-05-31 22RS1 28 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 

§ 138 Årsredovisning 2021, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
 

Diarienummer: 22RS6325 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 
  
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland har inkommit med årsredovisning för 2021.  
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2021 med 
revisionsberättelse, bilaga  
PM om uppföljning av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2021, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 77, bilaga 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 77 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
  
att lägga Årsredovisning 2021 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland till 
handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
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§ 139 Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 
Diarienummer: 22RS4464 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) har 
överlämnat årsredovisningen för 2021 års verksamhet. 
 
Under överläggningarna 
Under överläggningarna enades utskottet om att överlämna ärendet till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 2021, bilaga 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga  
Grundläggande granskning år 2021, bilaga  
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31, bilaga  
PM om uppföljning av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 2021, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2021, § 83, bilaga 
 
Beredning  
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2021, § 83 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet beslutar  
 
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
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§ 140 Årsredovisning 2021 Ostkustbanan 2015 AB 

 
Diarienummer: 22RS6205 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Ostkustbanan 2015 AB (Nya Ostkustbanan) har överlämnat årsredovisningen 
för 2021 års verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021, Ostkustbanan 2015 AB, bilaga 
Revisionsberättelse för 2021, bilaga 
Granskningsrapport 2021, bilaga  
 
Beslut:  
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att lägga Ostkustbanan 2015 AB:s årsredovisning 2021 till handlingarna. 
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§ 141 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 

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

 
Beslut:  
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att lägga Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg till 
handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i Regionstyrelsen. 
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§ 142 Årsredovisning 2021 Coompanion- Kooperativ Utveckling 

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

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

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 

 
att lägga Coompanions årsredovisning 2021 till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-05-31 22RS1 33 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 

 
§ 143 Årsredovisning 2021 Norrlands nätverk för musikteater och dans 
 
Diarienummer: 22RS6326 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 

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

 
Beslutsunderlag 
Norrlands nätverk för musikteater och dans verksamhetsberättelse 2021, bilaga 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga 
PM om uppföljning av Norrlands nätverk för musikteater och dans årsberättelse 
2021, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling 11 maj 2022, § 79, bilaga 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling 11 maj 2022, § 79 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att lägga Årsredovisning 2021 Norrlands Nätverk för musikteater och dans till 
handlingarna. 
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§ 144 Yttrande över Remiss från Socialdepartementet; Slutbetänkande 

(SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för 
ökad förmåga 

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

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

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

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

 
Ärendebeskrivning 
I svensk rätt har det under flera år funnits ett skydd för arbetstagare som slår larm 
om allvarliga missförhållanden (visselblåsare) i bl.a. anställningsskyddslagen, 
medbestämmandelagen och i rättspraxis. Den som är anställd inom offentlig sektor 
har dessutom ett särskilt långtgående skydd genom meddelarskyddet som regleras i 
grundlag. En ny lag är tänkt att komplettera det skyddet, lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden.  
 
Den nya lagen ger Region Västernorrland en skyldighet att inrätta interna 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning senast den 17 
juli 2022. Några särskilda krav om hur den interna rapporteringskanalen ska se ut 
framkommer inte av lagen. Ytterligare en nyhet är att uppgifter om visselblåsares 
identitet ska omfattas av sekretess.  
 
Det är bara vissa personer som omfattas av det lagstadgade skyddet men förslaget 
till riktlinje innehåller förslag om att visselblåsarfunktionen även fortsatt ska ha till 
uppdrag att ta emot och utreda visselblåsningar som kommer in från övriga 
personer. 
 
I förslaget till ny riktlinje föreslås visselblåsarfunktionen även fortsatt ligga hos 
juristfunktionen. Förslaget till förfarande för rapportering och uppföljning 
motsvarar det förfarande som framkommer av den nya lagen. 
 
Yrkande 
Jonny Lundin (C) yrkar på en tilläggs att-sats: ”att regionstyrelsen och berörda 
nämnder informeras årligen om vilka utredningar som avslutats enligt denna 
riktlinje.” 
 
Glenn Nordlund (S) och Mattias Rösberg (SJVP) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s 
tilläggsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens 
förslag med tilläggsyrkandet bifalles. 
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Beslutsunderlag 
Riktlinje ”Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland”, fastställd av 
regionstyrelsen 2018-11-19, § 357, bilaga 
Förslag till reviderad riktlinje ”Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland”, 
bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att fastställa reviderad riktlinje ”Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland”,  
 
att riktlinje ”Visselblåsarfunktionen i Region Västernorrland” fastställd av 
regionstyrelsen 2018-11-19 därmed upphör att gälla; samt 
 
att regionstyrelsen och berörda nämnder informeras årligen om vilka utredningar 
som avslutats enligt denna riktlinje. 
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§ 146 Refinansiering av ett tågfordon av typen Regina genom AB 
Transitio 

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

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

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att Region Västernorrland, organisationsnummer 232100–0172, går i borgen såsom 
för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 22 537 000 kronor avseende 
refinansiering av ett Regina regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio; samt 
 
att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell 
leasingfinansiering fattar motsvarande beslut. 
 
 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i Regionstyrelsen. 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Jonny Lundin (C) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
”Då projektet gällande ”Reviderade styrdokument” för Kollektivtrafikmyndigheten 
har avslutats i februari 2022 förutsätter Centerpartiet att Regionfullmäktiges tidigare 
beslut gällande en flytt av ägandet av aktierna i AB Transitio (och Norrtåg AB) från 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region 
Västernorrland, snarast verkställs.” 

 

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

 
Diarienummer: 22RS6593 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl/Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
De lånefinansieringar som AB Transitio har genom Nordiska Investeringsbanken 
för 10 tågfordon av typen Coradia löper ut 2022-12-31. Vagnbolaget önskar därför 
att Region Västernorrland fattar beslut om att gå i borgen för de tågfordon av typen 
Coradia som används för trafik i Norrtågssystemet så att AB Transitio kan 
upphandla en ny finansiär för upplåning under innevarande år (2022). 
 
Bakgrund 
Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt under 
2012. Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar göra om 
tilltänkta leasefinansieringar till lånefinansieringar genom Nordiska Investerings-
banken. Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år motsvarande de 
tilltänkta leasekontrakten och lyftes i tre rater om 150+150+432 MSEK under 2012 
varför det under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa. Då dessa finansieringar löpt 
utan amortering skall hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022 varav 244 
MSEK tas ur Transitios kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under 
lånets löptid. Aktuellt belopp att refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt 
restvärde för fordonen. 
 
Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två st lånefinansierats separat 
vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig 
borgens-ansvaret (proprieborgen från den uppdragsgivande regionen) för de 10 
Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland 
Härjedalen går i borgen för tre fordon var och Region Västerbotten för ett fordon. 
Aktuellt borgensbelopp för Region Västernorrland uppgår till 3/10 av 488 MSEK 
eller 146,4 MSEK för tre Coradiafordon (62003, 62010 och 62012). 
 
Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB Transitio. 
Då Region Västernorrland är medlem i Kommuninvest men ägandet av Transitio 
ligger hos Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är en upplåning från 
Kommuninvest ej möjlig.  
 
Totalt för Region Västernorrland är det aktuellt att refinansiera 146 400 000 kronor. 
Givet de låne- och räntesäkringsmarginaler som föreligger i nuvarande 
finansieringar /räntesäkringar förväntas kommande finansieringars räntekostnader 
totalt sett att bli lägre även sett till att skuldvolymen går ned. Påverkan på 
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fordonshyror är svårt att säga givet att räntemarknaden idag befinner sig i en 
stigande fas och refinansieringar genomförs först under september / oktober 2022. 
 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
AB Transitio är ett gemensamt vagnbolag som ägs av 20 län varav två kommunal-
förbund och 18 regioner. Västernorrland har valt att organisera den regionala 
kollektivtrafiken i ett kommunalförbund och förbundet är därmed formell ägare av 
aktierna i AB Transitio (5 procent). 
 
Eftersom Västernorrlands aktier inte ägs direkt av AB Transitio är en finansiering 
genom Kommuninvest inte möjlig varför AB Transitio behöver upphandla en extern 
finansiär av vår del av upplåningen. 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att Region Västernorrland, organisationsnummer 232100-0206, går i borgen såsom 
för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 146 400 000 kronor avseende 
refinansiering av tre Coradia regionaltågsfordon (862003, 62010 och 62012) vilka 
hyrs från AB Transitio; samt 
 
att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell 
leasingfinansiering fattar motsvarande beslut. 
 
 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i Regionstyrelsen. 
 
 
Protokollsanteckning 
Jonny Lundin (C) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
”Då projektet gällande ”Reviderade styrdokument” för Kollektivtrafikmyndigheten 
har avslutats i februari 2022 förutsätter Centerpartiet att Regionfullmäktiges tidigare 
beslut gällande en flytt av ägandet av aktierna i AB Transitio (och Norrtåg AB) från 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region 
Västernorrland, snarast verkställs.” 
 

 
Delges 
AB Transitio 
Norrtåg AB 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Ekonomidirektören 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund  
§§ 119–126, 128–147 
 
 
 
Sara Nylund 
§ 127 
 
 
 
Jonny Lundin 
 
 
 

 


