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Tid: 2022-12-08 
  
Plats: Närvården 

Härnösand 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Glenn Nordlund (S) ordförande 
Anna Strandh Proos (M) 
Jonny Lundin (C) 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i §§ 215, 216, 217 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sarah Karlsson (L) för Sara Nylund (S) 
 
Tjänstepersoner 
Åsa Bellander 
Dick Rytterdahl 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 
Adjungerad 
Björn Larsson 
 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Internkontroll (bilaga A) 
David Lindqvist (digitalt) 
 
Ansökan om medlemskap i Kommuninvest samt övrig ekonomi - information 
(bilaga B) 
Dick Rytterdahl 

 
Information tilläggsavtal och sidoöverenskommelser med leverantör av Framtidens 
vårdinformationssystem, FVIS  
Åsa Bellander, Björn Larsson 
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§ 205 Val av justerare 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 206 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 207 Motion från Pia Lundin (SJVP) om att tillsätta en vuxenallergolog 
med ett länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus 

 
Diarienummer: 21RS5260 
 
Ärendebeskrivning 
Pia Lundin (SJVP) har inkommit med en motion om att tillsätta en vuxenallergolog 
med ett länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus. 
 
Yrkanden 
Mattias Rösberg (SJVP) yrkar bifall till motionen. 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till beredningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Mattias Rösbergs (SJVP) 
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 2022, § 165, 
bilaga 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022, § 165 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
Reservation 
Mattias Rösberg (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
bifallsyrkande till motionen. 
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§ 208 Motion från Marianne Larsson (SD) angående YAM - Youth 

Aware of Mental Health  
 
Diarienummer: 22RS879 
 
Ärendebeskrivning 
Marianne Larsson (SD) har inkommit med en motion angående YAM - Youth 
Aware of Mental Health. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Yttrande över motion, bilaga 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 22 november 2022, § 149, 
bilaga 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 22 november 2022, § 149 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
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§ 209 Förlängning av samverkansavtalet med kommunerna avseende 

hjälpmedel 
 
Diarienummer: 21RS13283 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Ewa Klingefors 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har ett avtal med kommunerna, vilket reglerar samverkan 
kring hjälpmedel. Nuvarande avtal är sedan tidigare förlängt till och med den 21 
december 2022, då den gemensamma bedömningen var att huvudmännen då skulle 
ha genomarbetat samtliga delar.  Inom ramen för den pågående översynen av 
hjälpmedelssamverkan ingår ett flertal aktiviteter, varav några är slutförda medan 
andra fortfarande pågår. 
 
Arbetet har visar sig ta väsentligt mer tid än beräknat p g a att 
 Kommunerna behöver ytterligare tid för att fånga sina behov av och innehåll i 

samverkan (tjänster och produkter) 
 Kommunerna lämnade sena besked om vilket utökat åtagande de kan tänka sig 

ta ansvar för i ett kommande avtal. Beroende på omfattning och innehåll i deras 
åtagande behöver Region Västernorrland avveckla viss service/tjänster och 
kommunerna behöver planera och organisera sig kring sitt utökade åtagande 

 Huvudmännens pågående ambitionshöjningar vad gäller höjd beredskap och 
kris, innebär även att ett säkerhetskyddsavtal behöver kopplas till 
samverkansavtalet om hjälpmedel. 

 
För att få en välfungerande hjälpmedelssamverkan behövs en revidering av 
uppdragen för Hjälpmedelskommittén och Hjälpmedelssamordnarfunktionen. En 
remissversion är framtagen och synpunkter kommer att tas i beaktande. Det slutliga 
förslaget till uppdrag fastställs sedan inom ramen för Social ReKo.   
 
I syfte att få samtliga delar i ett samverkansavtal färdigställda och därigenom skapa 
förutsättningar för en än mer välfungerande hjälpmedelssamverkan för framtiden, 
skulle innevarande avtal behöva förlängas till och med 31 december 2023.  
 
Ärendet avseende en avtalsförlängning har hanterats i Social ReKo i oktober 2022. 
Där rekommenderade man samtliga huvudmän att ställa sig bakom liggande förslag. 
Inför 2024 kommer ett förslag till nytt samverkansavtal att beredas för beslut i 
regionstyrelsen samt de sju kommunerna. 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-12-08 22RS1 6 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
Konsekvensanalys 
För regionens berörda verksamheter får inte en förlängning av avtalet några 
oönskade konsekvenser. Genom en avtalsförlängning säkras tillgången till 
hjälpmedel och stöd/service gentemot länets invånare under 2023 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att förlänga nuvarande avtal för hjälpmedelssamverkan med kommunerna under 
perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Ewa Klingefors 
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§ 210 Svar på revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport 

2022-08-31”  
 
Diarienummer: 22RS11790 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Cecilia Vigren 

 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med 
anledning av revisionsrapporten ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-
31”. Granskningen avser att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål som fullmäktige har beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. I granskningen ingår även att bedöma om region-styrelsens 
delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, lag om kommunal 
bokföring och redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner. 
 
Revisorernas bedömning är att rapporten är upprättad enligt gällande lagar och god 
redovisningssed. Revisorerna delar regionstyrelsens bedömning att regionen inte 
fullt ut uppfyller fullmäktiges krav på god ekonomisk hushållning vid 
delårsrapporteringen. De vill uppmärksamma att det är svårt att objektivt bedöma 
utfallet av finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning. 

 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Översiktlig granskning delårsrapport  
2022-08-31”, bilaga 
Revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”, bilaga 
Svar på revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31”, bilaga 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Översiktlig granskning delårsrapport  
2022-08-31”. 
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§ 211 Gåva av ambulans till Ukraina 
 
Diarienummer: 22RS12623 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Peter Neuman 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland (RVN) har fått en förfrågan om möjlighet att skänka 
ytterligare en ambulans 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 i 
stället kunna skänkas till Ukraina. 
 
Beslut om gåvor och internationellt bistånd ska enligt regelverket fattas av 
regionstyrelsen. 
 
Bilmärke: Grunden är Mercedes Sprinter 
Årsmodell: Inregistrerad 2012 
Miltal: Ca 65 000 mil 
Reg nr: NHP557 
 
Även om miltalet är relativt högt (ambulanserna rullar många mil per år) så är de 
fullt funktionsdugliga. Begagnade och för ambulanssjukvården färdignyttjade 
fordon säljs normalt via KVD då de betingar ett visst marknadsvärde. Detta fordon 
har ett uppskattat värde på ca 50 000 kr (baserat på tidigare försäljningar via 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. 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. 
 
Leverans av fordonet ombesörjs av hjälporganisationen Filippusstiftelsen i 
Örnsköldsvik vilka 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 ett flertal 
ambulanser till Ukraina och var även de som ombesörjde den tidigare leveransen av 
en ambulans som skänktes av RVN enligt beslut i Regionstyrelsen den 12 april 
2022, § 139. 
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Enligt gällande policy (Regionfullmäktige 2014-11-26 § 168, dokumentnummer 
144399) 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 
(regionstyrelsen). 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att godkänna att aktuell ambulans skänks som internationellt bistånd för att 
levereras till Ukraina och överlämnas till vederbörliga myndigheter på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Delges 
Peter Neuman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-12-08 22RS1 10 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 

§ 212 Information om pågående arbete med internkontroll 
 
Diarienummer: 22RS13317 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: David Lindqvist 

 
Ärendebeskrivning 
Styrelse och nämnd ansvarar enligt kommunallagen för intern kontroll inom sitt 
verksamhetsområde. Intern kontroll är en process som utformas för att med rimlig 
grad av säkerhet uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, 
riktlinjer med mera. Detta görs i det löpande arbetet med styrning och ledning av 
verksamheten, med ett riskmedvetet angreppssätt. Processen för att uppnå god 
intern kontroll omfattar även att följa upp hur den interna kontrollen fungerar. 
 
I samband med verksamhetsplanering har Regionledningsförvaltningen genomfört 
riskanalyser, som rapporterats in tillsammans med verksamhetsplan. Till 
internkontrollplan med kontrollaktiviteter omfattar underlagen även 
sammanställning av revisionsrapporter från tidigare år, samt uppföljning av 2022 
års internkontrollplan. Internkontrollplanen 2023 beslutas i början av året. 
 
Ett arbete för att förbättra processen för riskhantering och intern styrning och 
kontroll pågår. Där befinner vi oss just nu i en uppstartsfas med att implementera ett 
verksamhetssystem för detta i form av Hypergene. Samt utveckla en process 
kopplat till årshjulet för uppföljning och uppdatering av internkontrollarbetet. 
 
I korthet kan det beskrivas på det sätt att avsikten är att utskotten ska ges 
möjligheten att i en längre process genomarbeta förslag till Internkontrollplan innan 
förslag till beslut sänds vidare till nämnd. 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 213 Intresseanmälan ansökan om medlemskap i Kommuninvest  
 
Diarienummer: 22RS13410 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Dick Rytterdahl  

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland ”RVN” har historiskt sett inte haft behov av att låna för att 
finansiera investeringar. I samband med att beslutet togs om att påbörja om-och 
tillbyggnaden av Rättspsykiatriska enheten i Nacksta har dock frågan aktualiserats.  
 
RVNs erfarenhet av upplåning och egna resurser för att hantera området är låg och 
därför finns ett tydligt behov av att säkerställa att en extern finansieringskälla 
förutom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor såväl känner den kommunala 
sektorn som har möjlighet att erbjuda såväl stöd som verktyg för att underlätta 
administration och beslutsfattande kring extern finansiering, dvs erbjuda RVN ett 
tydligt mervärde. 
 
Ett medlemskap i Kommuninvest ekonomisk Förening innebär kommunen ingår en 
solidarisk borgen för Kommuninvest och deras lån. Risken att både en kommun/ 
region som är medlem i Kommuninvest och att Kommuninvest själva skulle fallera 
bedöms som låga. 
 
Vid finanskrisen 2007–2008 lämnade vissa banker kommunmarknaden och andra 
banker offererade sällan på kreditförfrågningar från kommuner. Det innebar att 
kommunerna/regionerna hade svårt att låna via bankerna. Kommuninvest lånade 
dock alltid ut pengar vid det tillfället. 
 
Kommuninvest erbjuder oftast bättre lånevillkor än affärsbankerna. 
 
Om Kommuninvest 
Kommuninvest ekonomisk förening (www.kommuninvest.se) ”KIEF” är en 
medlems-organisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. KIEF har i dagsläget 294 medlemmar, 
varav 14 regioner.  
 
Utlåningen, som sker genom det av KIEF helägda kreditmarknadsbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB, uppgick den 30 juni 2022 till 473 miljarder kr och 
resultatet för 2021 uppgick till c.a 450 mnkr.  
 
KIEF har högsta rating från S&P och Moodys (AAA/Aaa), och har inte haft några 
kreditförluster sedan starten 1986. Få kreditinstitut i världen erbjuder värdepapper 
med lika hög kreditvärdighet som Kommuninvest. Huvudkontoret ligger i Örebro 
och KIEF har c.a 100 anställda. 
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KIEF har inget eget vinstsyfte utan ändamålet med verksamheten är att bereda 
medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs 
medlemmarna resultatet. KIEFs kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen 
från medlemmarna (se nedan), vilken bidrar till att göra organisationen till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Om medlemskapet 
Processen för medlemskap börjar med en intresseanmälan om medlemskap. KIEF 
gör sedan en analys av den potentiella medlemmen (kreditvärdering, tillgångar, 
skulder med mera). KIEFs analys- och finanskommitté ger sedan en 
rekommendation till KIEFs styrelse om medlemskapet. Styrelsen fattar därefter 
beslut om att erbjuda medlemskap.  
Medlemshandlingar upprättas och undertecknas enligt fattade beslut och 
insatskapitalet inbetalas. Därefter kan låneansökan ske." 
 
Medlemskapet innebär att kommunen/regionen betalar in en medlemsinsats som 
står i proportion till antalet invånare. För 2023 är insatsnivån 240 kronor per 
invånare för regioner vilket ökar med 20 kronor 2024 då insatsnivån är 260 kronor 
per invånare. För RVN innebär detta en medlemsinsats 2023 på c.a 59 mnkr vilket 
ökar med knappt 5 mnkr 2024. För 2025 är insatskapitalnivåerna inte beslutade. 
 
Alla medlemmar förbinder sig genom ett solidariskt borgensåtagande att garantera 
”såsom för egen skuld” samtliga förpliktelser som KIEF i Sverige AB har ingått 
eller kommer att ingå till dess skulderna förfaller. Framställs ett krav enligt 
borgens-förbindelsen mot en medlem, ska denne genast meddela KIEF, som snarast 
möjligt ska meddela eventuella invändningar mot kravet. KIEF kommer sedan att 
betala hela beloppet. Kan KIEF inte själv betala, anmodar bolaget samtliga övriga 
medlemmar att de ska stå för sin andel av kravet enligt en särskild 
fördelningsnyckel. Föreligger en brist på betalning från en medlem, täcks denna av 
samtliga övriga medlemmar. 
 
Det främsta syftet med den solidariska borgensförbindelsen är att överföra 
kommunsektorns goda kreditvärdighet till KIEF. Därigenom får KIEF bättre 
möjligheter till lägre upplåningskostnader, vilket i sin tur innebär att medlemmarna 
får billigare upplåning. Genom att medlemmarna är ansvariga för all utlåning som 
KIEF beviljar, bedöms risken som mycket liten att den solidariska borgens-
förbindelsen ska behövas ianspråktas. Detta har heller aldrig inträffat. 
Samråd och samverkan med medlemmarna sker dels genom föreningsstämman, dels 
genom medlemssamråd som genomförs både fysiskt och digitalt, för 2023 
sammanlagt vid 8 tillfällen under januari och början av februari. Inbjudna är 
förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i KIEFs medlemskommuner och -
regioner. 
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Ekonomiska aspekter med ett medlemskap 
De kommande åren är RVNs behov av finansieringen begränsat till de 607 mnkr 
som är relaterade till den om-och tillbyggnaden av Rättspsykiatriska regionkliniken 
(RPK) vårdlokaler Nacksta, (projekt 6782) i enlighet med beslut i 
Regionfullmäktige 22-23 juni 2022 § 152 (21RS6742). Lånebehov på medellång-
lång sikt kan i nuläget inte bedömas, men bedöms som lågt. 
 
Insatskapitalet uppgår 2023 till 240 kronor per invånare – vilket motsvarar c.a 58,6 
mnkr kronor för RVN. Finansieringen av insatskapitalet föreslås ske genom ett 
nyttjande av regionens rörelsekapital.  
 
Kommuninvest erbjuder oftast bättre lånevillkor än affärsbankerna. Eventuell 
upplåningskostnad ska också jämföras med den återbäring KIEF ger. Återbäringen 
består av två delar, dels en ränta på insatt kapital, dels en del av KIEF vinst. Ca 450 
mnkr delades ut 2022 varav 2,5 % utgjordes av ränta på insatskapitalet. Utöver 
ränta på insatskapitalet delar KIEF ut viss del av vinsten till medlemmarna. 
Återbäringen baseras på medlemmens ”affärsvolym” eller medlemmens lånestorlek. 
Storleken på återbäringen bestäms från år till år och kan därför variera 
 
Det bör noteras att ett medlemskap i KIEF inte utgör något hinder för att använda 
andra källor till finansiering.  
 
Övriga aspekter-mervärden 
- Vid finanskrisen 2007–2008 lämnade vissa banker kommunmarknaden och 

andra banker offererade sällan på kreditförfrågningar från kommuner. Det 
innebar att kommunerna/regionerna hade svårt att låna via bankerna. 
Kommuninvest lånade alltid ut pengar vid det tillfället.  

 
- Ett medlemskap medför att RVN får tillgång till en långsiktigt stabil 

finansieringspartner som äger stor kunskap och erfarenhet av kommunsektorns 
förutsättningar vilket ger en ökad stabilitet och flexibilitet för RVN i händelse 
av ytterligare upplåningsbehov i framtiden.  

 
- RVN har liten erfarenhet av och begränsat med egna resurser för att hantera 

upplåning. Det finns sålunda ett behov av att säkerställa att en extern 
finansieringskälla förutom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga 
finansieringsvillkor känner den kommunala sektorn och även har möjlighet att 
erbjuda såväl stöd som verktyg för att underlätta administration och 
beslutsfattande kring extern finansiering för RVN, dvs kan erbjuda oss ett 
tydligt mervärde utöver själva upplåningen. 
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Utöver KIEFs grunduppdrag – att erbjuda medlemmarna billiga lån för 
investeringar i välfärd så ingår i erbjudandet även: 
- KI Finans – ett digitalt verktyg för finansförvaltning där både lån från 

Kommuninvest och andra lån kan läggas in. Offerter, affärsavslut med mera 
görs digitalt. 

- Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet. KIEF erbjuder lån som främjar 
hållbar utveckling. De hållbara lånen är för närvarande 2 räntepunkter billigare 
än ”vanliga” lån. 

- Forskning och utbildning. Kommuninvest har en egen forskningsfunktion som 
löpande tar fram och publicerar underlag om kommunsektorns utveckling. 

-  Analys av den egna kommunen/regionen 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att inge intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening 
(organisationsnummer 716453-2074) för Region Västernorrland. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
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§ 214 Aktualitetsförklaring och fastställande finansiell policy 
 
Diarienummer: 22RS13566 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Dick Rytterdahl  

 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande finansiella policy beslutades av Regionfullmäktige 17–18 november 
2021, § 262, (21RS6773) och började gälla från 1 januari 2022.  
 
Det gångna året har inneburit att den del av den finansiella policyn som reglerar 
riskhantering kopplad till förvaltningen av regionens pensionsmedelsportfölj fått 
bekänna färg och visat sig fungera på avsett sätt. Löpande avrapportering av 
pensionsmedelsförvaltningen har skett till Regionstyrelsen under året, såväl av 
ekonomidirektör som av Söderberg och Partners.  
 
Övriga delar av kapitalförvaltningen som omfattas av policyn avrapporteras som en 
integrerad del av regionens årsredovisning 
 
Den finansiella policyn skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella 
förhållanden inom regionen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. 
 
Vidare ska Regiondirektören årligen bedöma om det finns behov av att uppdatera 
policyn och i sådant fall utarbeta förslag till förändringar. Föreslagna förändringar 
bereds av regionstyrelsen och beslutas av regionfullmäktige. 
 
Policyn ska också vid inledningen av varje mandatperiod (vart fjärde år) 
aktualitetsförklaras av regionfullmäktige. 
 
Ingen förändring föreslås, policyn fortsätter därmed att gälla tills nästa tidpunkt för 
fastställande i enlighet med densamma. 
 
Beslutsunderlag 
Finansiell policy, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att fastställa gällande Finansiell policy. 
 
Delges 
Regiondirektören, Ekonomidirektören 
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§ 215 Uppföljningsbilaga Regionplan 2023–2025 
 
Diarienummer: 22RS5461 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Lena Lindgren 

 
Ärendebeskrivning 
Regionplanen 2023 - 2025 fastställdes 22 – 23 juni 2022, § 151 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 2023 –  
2025 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 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 8 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 8 december utgör utgångspunkt för uppdaterat förslag till 
Regionstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Uppföljningsbilaga Regionplan 2023–2025, bilaga 
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Beslut: 
  
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att fastställa Uppföljningsbilaga Regionplan 2023 – 2025 enligt förslag, 
innehållande indikatorer med målvärden kopplade till respektive mål samt följetal 
för uppföljning av Region Västernorrlands vision.  
 
 
 
 
 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen. 
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§ 216 Tilläggsbudget samt omdisponering år 2023 
 
Diarienummer: 22RS13568 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lars Halén 

 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige fastställde vid mötet den 23 juni 2022, § 151, Regionplan 
inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar samt mötet 30 november – 1 
december 2022, § xxx Budget för 2023 och ekonomisk plan för 2024-2025.  
 
Ett antal justeringar i nämndernas och regionstyrelsens ramar behöver dock göras. 
Förändringarna görs som tilläggsbudget och omdisponeringar och framgår av bilaga 
1-2. 
 
Kvalitet och Patientsäkerhetsverksamheten inklusive läkemedel flyttas från 
Regionledningsförvaltningen närmare hälso- och sjukvården för att bidra till en 
bättre samverkan med hälso- och sjukvårdens verksamheter. Därmed omdisponeras 
93.091.000 kronor från Regionledningsförvaltningen till hälso- och sjukvården 
gemensamt. 
 
Uppgifterna avseende tillgänglighetsamordningen i regionen flyttas från 
Regionledningsförvaltningen till hälso- och sjukvården gemensamt, vilket 
motsvarar 902.000 kronor. Som en följd av flytten av tillgänglighetssamordningens 
uppdrag följer också att anslaget och hanteringen av patientrörlighetsdirektivet även 
flyttas från Regionledningsförvaltningen till hälso- och sjukvården gemensamt 
motsvarande 7.276.000 kronor. 
 
I regionplanens ekonomiska förutsättningar för åren 2023-2025 flyttades medel för 
funktionshinderorganisationer från Regionledningsförvaltningen till Regional 
utveckling motsvarande 2.538.000 kronor. Efter fortsatt analys av detta har det 
konstaterats att medel och ansvaret för delen som avser PPR Affasi motsvarande 
440.000 kronor skall överföras till Hälso- och sjukvården område somatik. 
Detsamma gäller medel och ansvaret för särskilda habiliteringsinsatser motsvarande 
160.000 kronor som skall överföras till Hälso- och sjukvården område psykiatri och 
habilitering.  
 
Ordnat införande av läkemedel innebär att Region Västernorrland aktivt deltar i 
samverkansmodellen med SKR och NT-rådet för framtagande av 
rekommendationer för användning av nya läkemedel, så kallat ordnat införande. 
Här behövs tillskott med 1.000.000 kronor för att bemanna verksamheten och aktivt 
arbeta med frågan. Finansiering sker genom ianspråktagande av motsvarande medel 
i avsatta medel för emotsedda kostnader i 2023 års budget. 
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Regeringen har i budgetproposition 2021 avsatt 21 miljoner kronor till regionerna 
för planering e.t.c. av den gymnasiella utbildningen. För implementeringen av 
denna reform har regeringen permanent förstärkt medlen till regionerna för att 
finansiera samverkan kring gymnasial utbildning inom ramen för regionalt 
kompetensförsörjningsarbete. För Region Västernorrland motsvarar det 506.000 
kronor för år 2023. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medlen tillförs 
Regional Utveckling och finansiering sker genom ianspråktagande av avsatta medel 
för emotsedda kostnader i 2023 års budget  
 
Läkemedelsbudget för 2023 har varit föremål för översyn, vilket totalt innebär lägre 
kostnader med 54,8 miljoner kronor (4,2 procent) än vad som tidigare föreslogs i 
liggande budget. Kostnaderna för läkemedel minskar inom Specialistvårdens 
somatiska del, vilket orsakas främst av att läkemedel mot inflammatoriska 
sjukdomar, som är den största posten, har ökningstakten under några år mattats av 
när konkurrensen från biosimilarer och generika, dvs kopior av kemiska och 
biologiska läkemedel ger genomslag. Vidare sker omflyttning av ett antal 
cancerläkemedel där onkologkliniken övertar kostnadsansvaret från 
medicinklinikerna. 
 
I Budget 2023 och plan 2024–2025 finns medel, 5 miljoner kronor, avsatta för att i 
mindre omfattning förbättra fastighetsunderhållet i regionens fastigheter. Mot 
bakgrund därav föreslås att dessa medel tillförs Regionledningsförvaltning för att 
effektuera ett ökat fastighetsunderhåll motsvarande 5 miljoner kronor. Finansiering 
sker genom ianspråktagande av avsatta medel för tillkommande kostnader i 2023 
års budget. 
 
Detta innebär att efter att 6.506 tkr tillförts som nya medel och 54.750 tkr minskat 
kostnaderna enligt ovan tillförs netto 48.244 tkr till egentligt oförutsedda medel i 
2023 års budget.   
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över tilläggsbudget och omdisponeringar för 2023, bilaga  
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att genomföra tilläggsbudget och omdisponeringar för år 2023 enligt bifogad 
förteckning. 
 
 
 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen. 
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§ 217 Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023–2025 
 
Diarienummer: 22RS3736 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 
Regionplanen 2023 – 2025 fastställdes 22 – 23 juni 2022, § 151 i 
Regionfullmäktige. Utifrån regionplanen ska nämnder och styrelsen utarbeta en 
verksamhetsplan för perioden 2023 – 2025. 
 
Den 19 oktober fastställdes 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.  
 
Förvaltningens utvecklingsarbete som påbörjades under 2021 fortsätter under 
kommande år och består både av strukturella förändringar och förändringar i 
arbetssätt. De strukturella förändringarna syftar till att samla kompetenser och 
förtydliga uppdrag, genom bland annat tillskapande av det nya området Stöd och 
samordning, samt förflyttning av viss verksamhet till Hälso- och sjukvård.  
 
Förändringar i arbetssätt har som mål att förenkla och effektivisera verksamheten. 
Arbeten sker på många nivåer med exempelvis ytterligare utveckling av digitala 
tjänster gentemot regionens invånare, men även interna processer förbättras för att 
nå effektivitet. Exempel på detta är det arbete som påbörjats med dynamisk 
resursfördelning.      

 
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. 
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Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan inklusive ekonomiska ramar 2023 – 
2025 följs upp via delårs- och årsrapportering. Utvalda följetal och aktiviteter följs 
därutöver upp på månadsbasis, främst genom uppföljningsdialoger.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag Verksamhetsplan Regionledningsförvaltningen 2023–2025 samt bilagor 
 
Beslut: 
  
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att anta Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023–2025 enligt förslag, 
och besluta om fastställande inför 2023.  
 
 
 
 
 
 
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Förvaltningschef 
Ekonomidirektör 
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§ 218 Redovisning av genomförandeplan för nationell högspecialiserad 

vård (NHV) inom området svårbehandlade ätstörningar 
 
Diarienummer: 22RS13403 
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson 
Handläggare: Anna-Karin Drewsen, Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för nationell högspecialiserad vård har tagit beslut om att ge Region 
Västernorrland tillsammans med fyra andra regioner (Västra Götaland, Uppsala-
Örebro, Skåne och Stockholm) tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård 
inom området svårbehandlade ätstörningar. För Region Västernorrlands del innebär 
det ett åtagande att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) inom området 
svårbehandlade ätstörningar och att ansvara för att de generella och särskilda 
villkoren förknippade med tillståndet uppfylls. 
 
RVN kommer att ha en viss möjlighet för profilering för elitidrottande med 
svårhanterlig ätstörning, detta kommer kräva en viss anpassning av lokaler och 
avseende vårdinnehållet. Huvudansvarig för NHV-tillståndet kommer att vara 
verksamhetsområde (VO) Psykiatri och Habilitering, länsverksamhet psykiatri vid 
sjukhuset i Sundsvall. Verksamheten kommer utföras i nära samverkan med Umeå 
Universitet. Avtal med privata vårdgivare är inte aktuellt. 
 
I planeringen för genomförandet ligger att nämnden ska tillställas ett komplett 
beslutsunderlag. I oktober fick nämnden en redovisning av arbetsläget när det gäller 
planeringen för ett införande av NHV (2022-10-06 §142), se bilagor. I 
beslutsunderlaget påpekades samtidigt att vissa frågor alltjämt var under beredning.  
 
I föreliggande ärende – med tillhörande beslutsunderlag – ges en mer samlas 
beskrivning av förutsättningar, risker och möjligheter med en ny enhet. En 
etablering kommer medföra kostnader för uppbyggnad under 2023, framför allt 
kopplat till personal- och lokalkostnader. Det ekonomiska utfallet över tid är 
därutöver beroende av två faktorer, dels vilken beläggningsgrad som den nya 
enheten kommer ha, och dels vilken pris- och ersättningsmodell som kommer kunna 
användas.  
 
Eftersom det finns viss osäkerhet om utvecklingen, har en mer noggrann ekonomisk 
kalkyl – med olika utfall – tagits fram för hela den uppbyggnadsprocess som krävs, 
jämte en bedömning av förutsättningar för rekrytering av kompetens och 
frågeställningar som berör lokalanpassning. 
 
Det finns ingen nationell prissättning för NHV-vården. SKR har sedan tidigare 
påbörjat ett arbete med översyn av regionernas prissättning av NHV-vård och gjort 
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ett omtag i detta arbete under sommaren 2022. Detta arbete handlar om att samla in 
data om hur nuvarande tillstånd prissätts, men hittills har endast ett fåtal regioner 
rapporterat in data. Målsättningen är att komma fram till en rekommendation om 
prissättningsmodell. Men när i tid någon sådan kan finnas tillgänglig är i nuläget 
oklart. Som det ser ut idag tillämpas olika prismodeller, varav KPP är den 
vanligaste. En del använder DRG eller någon form av fastpris.  
 
Region Västerbotten, som hittills har fått fyra NHV-uppdrag beviljade, arbetar nu i 
ett projekt som syftar till att ta fram en ersättningsmodell för NHV som skulle 
kunna gälla nationellt. Just nu pågår en kartläggning av faktiska kostnader ur 
remittenternas synvinkel för ett antal vårdområden. Ambitionen är att arbetet kan 
resultera i ett konkret förslag under våren 2023. 
 
Det råder sammanfattningsvis en viss osäkerhet kring hur själva intäktsbasen ska 
beräknas. Men det förefaller rimligt och försiktigt att räkna med en stegvis 
uppbyggnad med en beläggningsgrad som ökar fram till 2027 (då en 100-procentig 
beläggningsgrad uppnås). Den så kallade baskalkylen utgår från att enheten bedrivs 
med egen personal (dvs. ingen inhyrd personal). I baskalkylen görs vidare en 
uppskattning av lokalkostnader, övriga uppstartskostnader och en så kallad 
riskkostnad.  
 
Under 2023 beräknas kostnaden uppgå till 15,1 miljoner kronor. Under kommande 
år därefter är uppskattningarna mer osäkra men en bedömning är att maximalt 23,8 
miljoner kronor bör reserveras i budget. För åren 2025 – 2026 sjunker dessa 
kostnader till 14,6 respektive 5,0 miljoner kronor. Enligt kalkylen kommer enheten 
att vara helt intäktsfinansierad från och med 2027. 
 
Yrkande 
Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till beredningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
PM: Planering för organisation och arbetssätt inom NHV, bilaga 
PM: Genomförandeplan, bilaga  
Presentation: Kalkyl, bilaga  
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022 § 164, 
bilaga 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022 § 164 
 
 
  
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-12-08 22RS1 24 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar 
 
att påbörja uppbyggnad av en enhet för nationell högspecialiserad vård inom 
svårbehandlade ätstörningar; 
 
att enheten startar ny verksamhet senast den 1 december 2023; 
 
att för år 2023 hemställa om utökad ekonomisk ram med 15,1 miljoner kronor för 
uppbyggnaden av enheten; 
 
att kostnader för kommande år inarbetas i nästa regionplan; samt 
 
att en lägesrapportering av det pågående arbetet redovisas senast under första 
halvåret 2023. 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Mattias Rösberg (SJVP) lämnar en protokollsanteckning lydande: 
”Vi ser med oro på vad den redovisade kostnadskalkyl kan innebära för regionens 
framtida ekonomi. Detta med anledning av att utöver det önskade uppstartmedlen 
på 15,1 miljoner kronor så beräknas det föreligga ett ytterligare behov på 43,4 
miljoner kronor. Ger totalt ett ackumulerat underskott på 58,5 miljoner kronor 
enligt den baskalkyl som redovisats i underlaget. I kalkylen som sträcker sig över 
tio år kommer inte något av dessa kostnader att hämtas igen under denna period.” 
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§ 219 Upphandling Livsmedel 
 
Diarienummer: 22RS13264 
Ärendeansvarig:  Dick Rytterdahl 
Handläggare: Arnold Eriksson 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingen avser köp av Livsmedel med leveranser till regionens kök på 
sjukhus, restauranger, caféer, två kommunala äldreboenden, folkhögskolor och 
livsstilsmedicin (Österåsen). Totalt 10 leveransställen. 

Uppdragsgivare är Anna Malmros, verksamhetschef för Kök- och 
Restaurangverksamheten.  

Nuläge 
Nuvarande avtal har fyra leverantörer: 

 Svensk Cater – Konserver, Färska grönsaker, Mejeri övrigt m.m. 
 Martin & Servera – Kolonial, Mjölk och Fil 
 Menigo – Djupfryst 
 JobMeal – Kaffe 

Verksamheten har påtalat problemen med så många leverantörer. Risk att 
beställning sker från fel leverantör. Mycket tid går åt till beställningarna. Att ta 
emot och hantera leveranser från fyra leverantörer varje vecka är resurskrävande. 
Det är inte heller bra miljömässigt med så många transporter.  

Kontakt och uppföljning är mer resurskrävande med fler leverantörer. Önskemålet 
är därför att avtal tecknas med en eller högst två leverantörer. 

Avtalet löper på till och med 2023-04-30. 

Nya upphandlingen 
Avtalsperiod inklusive optioner: 2023-05-01 – 2027-04-30. 
Beräknat avtalsvärde: 120 Mkr. 

Sortiment och krav på produkter tas fram med hjälp av upphandlings- och 
uppföljningsstödet Hantera som verksamheten fått tillgång till under detta år. 

Fokus läggs på hållbarhetskrav enligt Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek 
med miljökrav och djurskyddskrav, framtagna med hjälp av hållbarhetscontroller 
och som kan följas upp via Hantera. Ett flertal av kraven har funnits tidigare också 
men då med mindre möjlighet till uppföljning. 

Krav ställs nu också på hållbarhetstider för de olika produkterna. Detta för att 
minska svinnet då produkter annars riskerar bli för gamla. Med bättre 
hållbarhetstider kan antalet leveranstillfällen också minska, vilket också påverkar 
priserna då transporter ingår i priserna på produkterna. 
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Upphandlingen delas upp i två delar, huvudgrossist + kaffe. 
 
Fairtradeprodukter och ekologiska produkter efterfrågas i enlighet med fastställda 
mål. 
För att möjliggöra köp från lokala leverantörer säger vi att köp av skördesäsongens  
grönsaker, rotfrukter, potatis och bär ska kunna ske från valfri leverantör. 
 

Upphandlingsförfarande 
Öppet förfarande enligt LOU. 

Utvärderingskriterier  
Det/de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/-n med hänsyn till pris. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C) yrkar på en tilläggs att-sats: 
”För att stärka de gröna näringarna regionalt och med detta bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad som en del av en stärkt krisberedskap i Västernorrland 
beslutar Finansutskottet vidare: 
att vid upphandlingen av livsmedel möjliggöra för köp från lokala leverantörer". 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jonny Lundins (C) tilläggsyrkande under proposition, vilket 
godkänns, och finner att tilläggsyrkandet bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Upphandlingsförutsättningar, bilaga 
Krav på leverantör, bilaga 
Mall för upphandlingskontrakt, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen 
 
att godkänna att Inköp och Upphandling får i uppdrag att genomföra upphandling 
av Livsmedel enligt lagt förslag. 
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För att stärka de gröna näringarna regionalt och med detta bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad som en del av en stärkt krisberedskap i Västernorrland 
beslutar Finansutskottet vidare: 

 
att vid upphandlingen av livsmedel möjliggöra för köp från lokala leverantörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Ekonomidirektören 
Verksamhetschef Inköp och Upphandling  
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§ 220 Partnerskap för strategisk samverkan med Mittuniversitetet - 

finansiering av fokusområde 3 
 
Diarienummer: 22RS12730 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Peter Löthman 

 
Ärendebeskrivning 
Mittuniversitet och Region Västernorrland (RVN) kommer att ingå ett 
partnerskapsavtal om strategisk samverkan. Avtalets övergripande målsättning är att 
stärka hållbar regional utveckling och tillväxt i Västernorrlands län. Avtalet sträcker 
sig fram till 2030-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. 
 
Tre fokusområden prioriteras för samverkan inom vilka kompetensförsörjning, 
forskning och/eller livslångt lärande ska utgöra utgångspunkter: 
1. Hållbar regional utveckling i linje med länets regionala utvecklingsstrategi 
2. Kunskapsbaserad, trygg och säker hälso- och sjukvård 
3. Organisationernas förmåga att styra och leda i omställning  

För Region Västernorrlands del samordnas fokusområde ett via Regional 
Utveckling och fokusområde två via Hälso- och sjukvård. Område tre omfattar hela 
organisationen och samordnas via Regionledningsförvaltningen Finansieringsfrågor 
kopplade till arbetet löses inom respektive förvaltning och nämnd. 
 
För perioden 2023 - 2024 föreslås att Region Västernorrland bidra till 
finansieringen av fokusområde tre med 1 miljon kronor per år, totalt 2 miljoner 
kronor under perioden. 
Finansieringen sker med medel inom befintlig budgetram. 
 
Under år 2024 utvärderas det gemensamma arbetet och beslut om finansiering för 
kommande tidsperiod från 2025 och framåt beslutas. 
 
Beslutsunderlag 
Regionstyrelsens beslut att ingå avtalet (21RS11933 2021-12-14 § 360) med 
beredning i Hälso- och sjukvårdsnämnden 21HSN3638 och Nämnden för hållbar 
utveckling 21NHU577.  
 
  



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-12-08 22RS1 29 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att finansiera partnerskapsavtalets fokusområde tre med 1 miljon kronor per år för 
perioden 2023-01-01 – 2024-12-31; samt 
 
att de ekonomiska medlen ska tas inom befintligt budgetutrymme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Regionala utvecklingsdirektören 
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§ 221 Färdtjänstrabatt i samband med sjukresor i taxi - Uppföljning efter 

beslut 
 
Diarienummer: 21RS4015 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Sofia Mackin 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Under 2020 fattade Sundsvalls kommun beslut att lämna all regional samverkan 
kring färdtjänst och sjukresor. I och med att Sundsvalls kommun beslutade att 
lämna den regionala samverkan (kring färdtjänst och sjukresor) uppstod en 
problematik kring hur personalen på Din Tur Kundcenter skulle kunna erbjuda 
färdtjänstrabatt till länsinvånare hemmahörande i Sundsvalls kommun i samband 
med sjukresor i taxi i länet.  
 
Vid regionfullmäktige den 22-24 juni 2021, § 163 beslutades:  
 
att tillämpningen av en riktad rabatt till personer med färdtjänsttillstånd i samband 
med sjukresor i taxi i Västernorrland ska upphöra från och med 1 juli 2021,  
 
att beslutet om att tillämpningen av den riktade rabatten till personer med 
färdtjänsttillstånd i samband med sjukresor i taxi i Västernorrland ska upphöra från 
och med 1 juli 2021,  
 
att beslutet om att den riktade rabatten till personer med färdtjänsttillstånd i 
samband med sjukresor i taxi i Västernorrland ska upphöra från och med 1 juli 2021 
följs upp och återrapporteras till Regionstyrelsen under andra halvåret 2022, samt 
 
att uppföljningen av beslutet sker i samverkan med Hälsosam Y och Regionala 
pensionärsrådet. 
 
Ärendet gäller uppföljning av beslutet att upphöra med tillämpning av riktad rabatt 
till personer med färdtjänsttillstånd i samband med sjukresor i taxi i Västernorrland 
från 1 juli 2022.  
 
Inkomna synpunkter  
Närmaste tiden efter det tagna beslutet inkom skrivelse från Synskadades 
riksförbund Västernorrland samt från Regionala pensionärsrådet med fokus på de 
ökade kostnader som denna förändring innebar. Det inkom även synpunkter från 
några invånare samt medarbetare.  
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Implementering och arbetssätt 
Under året har de nya arbetssättet och nya rutinerna satt sig och det har inte 
inkommit synpunkter eller avvikelser kopplat till beslutet under 2022. 
Det är inte möjligt att ta fram statistik över hur många personer som omfattats av 
den förändringen, då det inte finns något system som stödjer det. 
 
Fortsatt utvärdering 
Fortsatt utvärdering/uppföljning kommer att göras med Hälsosam Y och Regionala 
pensionärsrådet, då datum för detta inte sammanfallit inför uppföljningen av ärendet 
i regionstyrelsen. 

 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att lägga återrapporten till handlingarna. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Jonny Lundin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


