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Strategi mot våld i nära relationer (bilaga A)
Monasofi Wallinder
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Val av inriktning för regional infrastrukturplan 2022–2033 (bilaga C)
Nina Loberg
Ekonomi – information (bilaga D)
Dick Rytterdahl
Regiondirektörens rapport (bilaga E)
Åsa Bellander
Överskottshantering ersättningsbilaga 2021 (bilaga F)
Gun-Britt Milioris

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

§ 245

Datum

Dnr

Sida

2021-09-09

21RS1

3

Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 246

Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionstyrelsen
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll - en uppföljande
granskning”

Diarienummer: 21RS4419
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Hanna Wahlund, Johan Byström
Ärendebeskrivning
Region Västernorrlands revisorer har genomfört en granskning i syfte att bedöma
om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Nämnden för hållbar
utveckling har vidtagit ändamålsenliga åtgärder med utgångspunkt från 2018 års
granskning av ”Processen för intern kontroll”. Revisionens bedömningar och
slutsatser grundar sig på genomförda intervjuer och dokumentstudier.
Av revisionsrapportens sammanfattande bedömning framgår det att vissa åtgärder
av betydelse har vidtagits sedan föregående granskning, men att revisionen påpekar
att åtgärderna inte är tillräckliga. Utifrån bedömningen kvarstår utveckling kring
riskanalyser där det finns ett behov av att säkerställa att lag- och regelefterlevnad
beaktas i samtliga verksamhetens riskanalyser. Ytterligare delar i processen som
behöver utvecklas enligt revisionen är uppföljning- och rapportering av
internkontrollplanerna där bl.a. planerade aktiviteter generellt behöver beskrivas
tydligare.
Nedan framgår revisionsrapportens främsta rekommendationer. De baseras på de
rekommendationer som lämnades vid 2018 års granskning.
- Fortsätt arbetet med att utveckla riskanalyser och riskhantering
- Fortsätt arbetet med att utveckla internkontrollplanerna
- Säkerställ att uppföljning av den interna kontrollen rapporteras i enlighet med
beslutade internkontrollplaner
Rekommendationerna vänder sig till såväl Regionstyrelsen som nämnderna med
beaktande av Regionstyrelsens ansvar för att se till att övergripande riktlinjer om
intern kontroll utfärdas och att dessa riktlinjer följs.
Regionstyrelsen delar i allt väsentligt revisorernas sammanfattande bedömningar.
Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Intern kontroll - en uppföljande granskning”,
bilaga 1
Revisionsrapport ”Intern kontroll - en uppföljande granskning”, bilaga 2
Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll - en uppföljande granskning”, bilaga 3
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Beredning
Finansutskottet den 1 september 2021, § 150
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Intern kontroll - en uppföljande granskning”;
att uppdra till regiondirektören att fortsatta utveckla arbetet med utgångspunkt i
revisionsrapportens rekommendationer; samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
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Svar på revisionsrapport ”Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31”

Diarienummer: 21RS5180
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Cecilia Vigren
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med
anledning av revisionsrapporten ”Granskning av bokslut och årsredovisning per
2020-12-31”. Granskningen avser att bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, samt att pröva om räkenskaperna är
rättvisande.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
regionens resultat och ställning. Årsredovisningen har vidare i allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Angående måluppfyllelse anges att det är svårt att objektivt bedöma utfallet av
finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse av god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av bokslut och årsredovisning per
2020-12-31”, bilaga 4
Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31”,
bilaga 5
Svar på revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-1231”, bilaga 6
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2021, § 151
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per
2020-12-31”; samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
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Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av
regionstyrelsen 2020”

Diarienummer: 21RS4866
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har i brev den 16 april 2021 bett om Regionstyrelsens
eventuella kommentarer med anledning av revisionsrapporten ”Grundläggande
granskning av Regionstyrelsen 2020”.
Den sammanfattande bedömningen, är att Regionstyrelsens styrning, uppföljning
och kontroll av den egna verksamheten i huvudsak varit tillräcklig. Revisionen
påtalar dock vikten av fungerande rutiner för anmälan av delegationsbeslut och
följsamheten till gällande delegationsordning. Därtill kan processen för den interna
kontrollen och uppföljningen av måluppfyllelse vidareutvecklas.
Styrelsen delar revisorernas bedömning och ett långsiktigt arbete pågår sedan
tidigare för att utveckla dessa delar. I enlighet med revisionens rekommendationer
är det regionstyrelsens ambition att säkerställa att en dokumenthanteringsplan
upprättas, att en rutinför förstärkt uppsiktsplikt upprättas samt att ansvar och
befogenheter tydliggörs inom ramen för styrelsens ansvarsområde och regional
utveckling.
Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ” Grundläggande granskning av regionstyrelsen
2020”, bilaga 7
Revisionsrapport ” Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020”, bilaga 8
Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020”,
bilaga 9
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2021, § 152
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen
2020”; samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
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Strategi mot våld i nära relationer

Diarienummer: 21RS9689
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Våld är ett samhällsproblem, med påverkan på den som drabbas, på den som
utövar våld och på samhället i stort. Våld innebär utöver det direkta lidandet, en
omfattande ekonomisk samhällskostnad. För att kunna arbeta förebyggande och i
anslutning till att våld utförts, behöver det finnas tydlighet från samtliga beslutande
nivåer i samhället. En tydlighet som vägleder och efterfrågar resultat och sist men
inte minst viktigt, en god
myndighetssamverkan.
Våld i nära relationer är en viktig folkhälsofråga där det finns ett stort behov av ett
grundläggande förebyggande folkhälsoarbete.
Våld i nära relationer kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts,
konsekvenser som över tid och kan skapa en försämrad livskvalitet. Trots dess
allvarliga konsekvenser så är det ofta en företeelse i det dolda. Man söker vård för
ohälsa som varken personen själv eller hälso- och vården kopplar samman med
våld. Därför är det viktigt att identifiera våldsutsatta personer och kunna erbjuda rätt
hjälp och stöd och behandling.
Inom region Västernorrland finns riktlinje Våld i nära relationer (373504)
framtagen på tjänstepersonnivå samt en funktion som är finansierad via kortsiktiga
ekonomiska medel. Det som saknas är en långsiktig strategi på politisk nivå, som
riktningsgivare i arbetet mot våld i nära relationer. Samt tydlighet från förvaltning
för att säkerställa ett professionellt arbete.
2012 fastställdes ”Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” av
landstingsfullmäktige. Policyn föreslås ersättas av strategin.
Långsiktig ekonomisk förutsättning
En viktig del i strategin är en långsiktig finansiering av en funktion som
samordnar arbetet och har rollen att vara kunskapsbärare inom området Våld i nära
relationer.
Som en viktig del av strategin finns i ett behov av att säkra en långsiktig
finansiering av den funktion som i dag finansieras med kortsiktiga ekonomiska
medel. Detta innebär en kostnad av ca. en miljon kronor årligen.
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Yrkanden
Isabell Mixter (V) yrkar enligt följande:
1. Att på försättsbladet byta den andra meningen till: ”Strategi för arbetet mot våld i
nära relationer i Region Västernorrland.”
2. Att byta ut följande mening i andra stycket på sidan två ”Våld i nära relationer är
en viktig folkhälsofråga och det finns därför ett stort behov av ett grundläggande
förebyggande folkhälsoarbete.” Till: Våld i nära relationer bidrar till en stor ohälsa
och det finns därför ett stort behov av ett förebyggande folkhälsoarbete.”
3. Att i tredje stycket på sidan två infoga en mening som lyder: ”I vissa fall blir
våldet så pass grovt att det får en dödlig utgång.”
4. Att i fjärde stycket på sidan två mellan första och andra meningen infoga en
mening som lyder: ”Offret är i de flesta fall en kvinna och förövaren en man.”
5. Att i fjärde stycket på sidan två förändra följande mening: ”Det är även viktigt att
identifiera våldsutövarna och erbjuda behandling och stöd.” Till: ” Det är även
viktigt att identifiera förövare, anmäla brott samt att erbjuda behandling.”
6. Att i fjärde stycket på sidan två lägga till följande: ”Det är viktig att det finns
tydliga rutiner där offret är i akut skyddsbehov.”
7. Att i femte stycket på sidan tre mellan första och andra meningen infoga följande
mening:
”Offret är i de flesta fall en kvinna och förövaren en man. ”
8. Att i slutet på femte stycket på sidan tre lägga till följande: ”Mäns våld mot
kvinnor innefattar också köp av sexuella tjänster.”
9. Att byta ut visionen på sidan tre till:
”Region Västernorrland har en Nollvision mot våld i nära relationer. ”
10. Att på sidan fyra lägga till ett stycke efter tredje stycket som lyder:
”Regionens övriga verksamheter utöver vården, så som folkhögskolor och
kulturverksamheter fyller en viktig funktion i regionens förbyggande arbete.
Regionens medarbetarsamtal ska rutinmässigt innehålla frågor om våldsutsatthet. ”
Sara Nylund (S) och Per Wahlberg (M) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Isabell Mixters (V) ändrings- och
tilläggsyrkanden under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets
förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Strategi ”Våld i nära relationer”, bilaga 10
Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” fastställd av
landstingsfullmäktige den 26 april 2012, § 62, bilaga 11
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2021, § 117, bilaga 12
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Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 24 augusti 2021, § 90,
bilaga 13
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2021, § 117
Nämnden för hållbar utveckling den 24 augusti 2021, § 90
Finansutskottet den 1 september 2021, § 153
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att anta förslag till strategi ”Våld i nära relationer”;
att uppdra till regionstyrelsen att revidera riktlinjen ”Våld i nära relationer” och
anpassa innehållet till strategin,
att säkra den långsiktiga finansieringen fr om 2023 genom att avdela
budgetmedel ur budgetramen för Kvalitet och patientsäkerhet; samt
att ”Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” fastställd av
landstingsfullmäktige den 26 april 2012, § 62 därmed upphör att gälla.

Reservation
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Motion från Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Robert
Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) om att tillsätta en
Coronakommission i Västernorrland

Diarienummer: 20RS5268
Ärendebeskrivning
Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Robert Thunfors (SJVP) och Mona
Hammarstedt (KD) har inkommit med en motion om att tillsätta en
Coronakommission i Västernorrland
Yrkanden
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Robert Thunfors (SJVP)
och Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen.
Åke Nylén (S) och Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jonny Lundin (C) m fl:s
bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att
finansutskottets förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga 14
Yttrande över motion, bilaga 15
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2021, § 155
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Reservationer
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Isabell Mixter (V), Robert Thunfors (SJVP),
Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget bifallsyrkande till motionen.
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Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarienummer: 20RS12911
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Den 1 juli ingick regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en
tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021. För
Region Västernorrlands del omfattar satsningen 17,4 miljoner kronor med möjlighet
att ta del av ytterligare medel. Tilläggsöverenskommelsen kompletterar den
överenskommelse som träffades i december 2020 om ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården 2021.
Medlen inom tilläggsöverenskommelsen fördelas inom två block. Hälften av
medlen avsätts inom block 1 som handlar om att regionerna ska uppvisa resultat i
form av förbättrad tillgänglighet. Dessa medel kommer att utbetalas till regionerna i
december 2021 baserat på uppfyllda prestationskrav. Regionernas prestation inom
block 1 kommer bedömas utifrån följande mått:
 Medicinsk bedömning i primärvården
 Andelen som har väntat betydligt längre än 90 dagar till första besök inom
specialiserad vård
 Andelen som har väntat betydligt längre än 90 dagar till operation/åtgärd inom
specialiserad vård
 Första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin
 Utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin
 Behandling inom barn- och ungdomspsykiatri
Resterade medel inom tilläggsöverenskommelsen avsätts till insatser inom block 2,
vilka syftar till att förstärka regionernas förutsättningar att omhänderta uppskjuten
vård på ett effektivt sätt, samt att fortsätta utveckla det strategiska
tillgänglighetsarbetet.
Medel fördelas baserat på prestationskrav i tilläggsöverenskommelsen, förstärkning
av insatser inom block 2 och regionens tidigare beslutade handlingsplan för 2021.
Dialog kommer att föras med Vårdval Västernorrland, inför fördelning till
primärvården.
Beslutsunderlag
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, bilaga 16
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Beredning
Finansutskottet den 1 september 2021, § 156
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att tillföra regionledningsförvaltningen, Område hälso- och sjukvård, 17 427 000
kronor till insatser inom tilläggsöverenskommelsen om tillgänglighet. Finansiering
sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda kostnadsökningar i
2021 års budget;
att uppdra till regiondirektören att inom ramen för överenskommelsens innehåll
samt utifrån biträdande regiondirektör/hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömning,
fatta beslut om slutlig fördelning av de strategiska medlen;
att medel som tilldelas RVN för uppfyllda prestationskrav inom block 1 fördelas
direkt till de verksamheter som når måluppfyllelse; samt
att en samlad återredovisning av genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas till
regionstyrelsen under första halvåret 2022.
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Tillgänglig digital offentlig service – finansiering av projekt

Diarienummer: 21RS9892
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Marte Hjulstad
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland behöver genomföra en rad åtgärder för att säkra att den
externa webbplatsen rvn.se uppfyller alla krav i lagen om digital offentlig service,
och etablera processer som säkrar kontinuitet i arbetet med
tillgänglighetsanpassning inför framtiden.
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla för Region
Västernorrlands externa webbplats den 23 september 2020. Lagen kommer även att
gälla för intranätet vid nästa ”omfattande översyn”. Att bryta mot lagkraven kan ge
stora viten. Att uppfylla lagkraven är centralt för Region Västernorrland som
demokratisk styrd organisation, för att möjliggöra delaktighet för alla grupper i
samhället.
För att nå målet att uppfylla tillgänglighetskraven föreslår webbförvaltningen att
resurser fokuseras i ett projekt, och ett projektdirektiv har skrivits fram som
beskriver syfte och mål samt en övergripande projektbudget.
Projektets idé är att skapa en tillgänglighetsanpassad extern webbplats (rvn.se) på
en modern plattform, och säkra att allt innehåll som publiceras dit uppfyller
lagkraven. Därtill är målet att skapa en organisation och arbetssätt för tillgänglighet
generellt och digital tillgänglighet speciellt, inom Region Västernorrland. Det
innebär att ta fram och etablera arbetssätt och rutiner så att både den externa
webbplatsen, intranätet och övriga digitala kanaler, kan fortsätta utvecklas och
förvaltas över tid i enlighet med lagens krav på tillgänglighet till digital offentlig
service.
Kostnader och nytta
Plattformsbyte till den nyaste versionen av webbplatsens publiceringsverktyg och
att samla intranät och externwebb på en gemensam server, gör att vi säkrar
möjligheter för framtida utveckling och en redundant miljö för båda webbplatserna.
När båda webbplatser finns på samma server skapas möjligheter att utveckla hur
Region Västernorrland hanterar information som behöver finnas för
samverkansparter och extern hälso- och sjukvårdspersonal.
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Genom projektet planerar webbförvaltningen att införa ett systemstöd för analys
och bevakning av tillgänglighet, statistik och kvalitetsgranskning (språk och brutna
länkar)
Vi utökar funktionalitet i befintlig IT-produkt och kan avsluta avtal med den
statistiktjänst vi har idag. Det ger en viss samordning i kostnader.
Kostnad för licens:
 2021-22: 109 613 kr/år
 Från och med 2023: 235 800 kr/år
 Ökad kostnad: 126 187 kr/år
Kostnader i projektet innefattar en projektanställd redaktör som får uppdraget att gå
genom och rätta fel och brister i webbplatsens och samtliga delwebbplatsers
innehåll, ut ifrån den inventering som gjorts och som beskrivs i webbplatsens
tillgänglighetsredogörelse. Målet är ett nyläge utan redaktionella fel som vi sedan
ska underhålla.
Helhetsgrepp på tillgänglighet i Region Västernorrland
För att säkra att lagens krav möts över tid behövs nya arbetssätt och
beslutsprocesser för tillgänglighetsarbete sättas inom Region Västernorrland.
Dokumenthantering och beställarkompetens
Alla som handlägger dokument som ska publiceras till en webbplats, om det är
styrdokument, beslutsunderlag, rapporter, behöver ha kompetens att hantera
dokument så det blir rätt och tillgängligt från början. Den som beställer en rapport
från en extern leverantör behöver känna till och förstå hur tillgänglighetskraven
påverkar så det kan planeras från start. Tillgänglighetsanpassning är inte något som
kan ”läggas till” i efterhand utan behöver planeras in i tid.
DOS-lagen kräver att det finns en kundtjänst dit invånare kan vända sig för att
lämna klagomål på bristande tillgänglighet, och säkra att man kan få ta del av
otillgängligt material, till exempel att en invånare kan behöva få ett otillgängligt
dokument uppläst för sig. En sådan kundtjänst behöver etableras.
Lagen öppnar för vissa undantag. Ett är om tillgänglighetsanpassning kan ses som
oskäligt betungande. Region Västernorrland behöver sätta hur den interna
bedömningen och beslutsprocessen ska se ut, om en verksamhet vill göra
åberopande av detta. Åberopande av undantag ska skrivas in i
tillgänglighetsredogörelsen för webbplatsen, så att de kan granskas och eventuellt
överklagas.
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Digital delaktighet en demokratisk rättighet
Som demokratiskt styrd organisation och samhällsaktör ställs krav på Region
Västernorrland att vara inkluderande och transparent, och möta invånarnas behov av
tillgänglighetsanpassning för att ge möjlighet till delaktighet på lika villkor.
Projektet bör utreda behov av en särskild organisation för hantering av
tillgänglighetskrav, som kan innefatta mer än den digitala tillgängligheten.
Projektets syfte och mål är i linje med Region Västernorrlands vision,
digitaliseringsstrategi och hållbarhetsplan.
Yrkande
Glenn Nordlund (S) yrkar på en revidering av att-satserna i finansutskottets förslag:
att projektet ”Tillgänglig digital offentlig service kan starta;
att för projektets kostnader för 2021 tillförs regionledningsförvaltningen 1 752 000
kronor med finansiering från avsatta medel för egentligt oförutsedda medel i 2021
års budget;
att för projektets kostnader för 2022 tillförs regionledningsförvaltningen 1 213 000
kronor med finansieringen från avsatta medel för egentligt oförutsedda medel i
2022 år budget;
att ökad driftkostnad från 2023 inarbetas i kommande budget och plan; samt
att projektet slutredovisas till regionstyrelsen i december 2022.
Yrkandet bifalles.
Beslutsunderlag
Tillgänglig digital offentlig service – Projektdirektiv, bilaga 17
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2021, § 157
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att projektet ”Tillgänglig digital offentlig service kan starta;
att för projektets kostnader för 2021 tillförs regionledningsförvaltningen 1 752 000
kronor med finansiering från avsatta medel för egentligt oförutsedda medel i 2021
års budget;
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att för projektets kostnader för 2022 tillförs regionledningsförvaltningen 1 213 000
kronor med finansieringen från avsatta medel för egentligt oförutsedda medel i
2022 år budget;
att ökad driftkostnad från 2023 inarbetas i kommande budget och plan; samt
att projektet slutredovisas till regionstyrelsen i december 2022.

Delges
Lars-Erik Marklund
Andreas Svensson Draxten
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En översyn av Region Västernorrlands internationella verksamhet
och påverkansarbete

Diarienummer: 21RS6764
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Monica Nyholm
Ärendebeskrivning
I Regionstyrelsen december 2019 beslutades att en översyn av regionens
internationella engagemang samt påverkansarbete skulle göras. Detta skall ske
genom omvärldsbevakning, intervjuer och workshops och resultera i förslag på nya
politiska ställningstaganden gällande internationellt arbete och påverkansarbete
inom Region Västernorrland inför kommande år.
Regionstyrelsen beslutade den 11 februari 2020, § 16, att uppdra till förvaltningen
Regional utveckling att genomföra översynen av regionens internationella arbete,
samt att översynen ska ligga som grund för en revidering av regionens
internationella policy och internationella handlingsplan. Översynen påbörjades först
i januari 2021 p g a omständigheter kring Covid-19, men en revidering av den
internationella policyn bedömdes inte vara möjlig att fördröja då den dåvarande
policyn löpte ut 31 december 2020. I februari 2021 antogs regionens handlingsplan
för internationellt arbete och påverkansarbete i vilken de prioriterade områdena för
2021 beskrivs.
Till grund för översynen ligger en omvärldsbevakning av andra regioners arbete
som har bedömts vara av betydelse och relevant för sammanhanget. Material har
samlats in från relevanta webbsidor och via kontaktpersoner som har skickat
policydokument och handlingsplaner. Ett stort antal intervjuer har genomförts med
olika aktörer både internt och externt, med syfte skapa en så djupgående analys av
strategisk internationell verksamhet och påverkansarbete som möjligt.
Resultatet och analysen av översynen leder till följande rekommendationer för
fortsatt utvecklingsarbete:
‐ Att integrera ett strategiskt förhållningssätt av den internationella verksamheten
i det ordinarie arbetet, gärna som en del av respektive verksamhets
verksamhetsplan. I det strategiska perspektivet finns ett angreppssätt som är
beständigt, men där sakfrågorna kan och ska variera över tid.
‐ Att regionens övergripande förhållningssätt och politiska viljeriktning kan
beskrivas i en påverkansagenda/policy som tillsammans med prioriteringar
utifrån den Regionala utvecklingsstrategin gemensamt styr regionens
påverkansarbete. Med utgångspunkt ur dessa övergripande frågor och
viljeriktningar specificeras agendan i exempelvis positioner som presenteras i
det/de nätverk som är adekvat för frågan.
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Att utveckla, stärka och tydliggöra samarbetet inom och med
Stockholmskontoret, vilket i sin tur leder till en starkare röst för påverkan.
Att utreda syftet med medlemskap i de nätverk som RVN idag är medlemmar i,
samt utreda behov av eventuella nya medlemskap.
Att utveckla ett strategiskt arbete med att främja tillgången till
konkurrensutsatta medel som en del i regionens utvecklingskapital. Tillskapa
resurser för att informera om gällande olika finansieringskällor och bistå med
kompetens för professionella ansökningar och partnerskap.
Att verka för att RVN ska få ökad tillgång till konkurrensutsatt/proaktivt
kapital och att analysera formerna för detta vidare.
Att påverkansarbetet gentemot nationell och internationell nivå utgår från ett
strategiskt team med en bestående kärna men där expertkunskap och
samarbeten kopplas in vid behov.

Beslutsunderlag
Rapporten ”En internationell verksamhet i förändring – En översyn av Region
Västernorrlands internationella verksamhet och påverkansarbete”, bilaga 18
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 1 september 2021, § 79
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att godkänna rapporten; samt
att återrapportering av det fortsatta arbetet ges till regionstyrelsen senast februari
2022.
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Inriktningsbeslut, förbereda för medlemskap i Kvarkenrådet från 1
januari 2022

Diarienummer: 21RS9682
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Niklas Andersson
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Region Västernorrland har sedan starten 1982 varit drivande part i det
gränsregionala samarbetet Mittnordenkommittén (vidare MNK) som arbetat med
stöd av Nordiska ministerrådet.
MNK är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna
från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. MNK samarbetar med avsikt att
främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell
samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse.
Mittnordenkommittén har bestått av representanter från Västernorrland,
Jämtland/Härjedalen, Tröndelag och Österbotten.
Vid årsskiftet 2020/21 valde Region Jämtland/Härjedalen och Tröndelag att lämna
det mittnordiska samarbetet MNK. Kvar är då representanter från Västernorrland
och Österbotten. Österbotten som även är med i det gränsregionala samarbetet
“Kvarkenrådet” beslutade under våren 2021 att fokusera på Kvarkenrådet och
lämnar därmed samarbetet i MNK vid årsskiftet 2021/22. Detta betyder att endast
Västernorrland är kvar och en region kan inte själva vara en egen gränskommitté.
Därför kommer MNK som förening att upphöra vid årsskiftet 2021/22, med
konsekvensen att Region Västernorrland riskerar att stå utanför Nordiska
ministerrådets samarbete från 2022.
Aktuellt läge
Under våren och sommaren 2021 har arbete genomförts i syfte att finna en
långsiktig lösning för att Västernorrland fortsatt ska ha ett starkt och långsiktig
strategiskt samarbete med Nordiska Ministerrådet, Österbotten i Finland samt
övriga gränskommittéer.
EGTS - ger Västernorrland stora möjligheter
Kvarkenrådet har i februari 2021 tagit steget till att bli det första nordiska EGTSområdet. EGTS (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete) kan beskrivas
som en gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna. För
Kvarkenrådet innebär detta bland annat nya möjligheter för att utveckla och stärka
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regionen genom gränsöverskridande samarbetsprojekt. Där nu Region
Västernorrland kan vara en stark part
Möten och samtal har ägt rum med Kvarkenrådet både på finsk och svensk sida.
Där finns en djup samstämmighet och önskan kring ett huvudmedlemskap i
Kvarkenrådet för Region Västernorrland från 2022.
MNK ledningsgrupp ställer sig helt bakom huvudmedlemskap och MNK har även
reserverat ekonomiska medel för detta medlemskap.
Ambitionen är att Region Västernorrland ska möjliggöras förutsättningar att
fortsätta samarbetet under Nordiska ministerrådet och samtidigt utöka och stärka det
regionala samarbetet med Kvarkens medlemmar i Finland och Sverige.
Finansiering av första medlemsavgift/ Inträdesavgift (se bilaga ”fördjupat
beslutsunderlag” punkt 2.)
För att bli fullvärdig medlem med styrelseplatser i Kvarkenrådet krävs att nya
medlemmar betalar en inträdesavgift som övriga medlemmar gjort till Kvarkenrådet
EGTS.
Den första medlemsavgiften/ Inträdesavgift belastar ej Region Västernorrlands
ekonomi/budget. Mittnordenkommittén kommer att genom kvarvarande budget
betala den första förhöjda avgiften på 1 miljon kronor för Region Västernorrland.
Den fortsatta medlemsavgiften för Kvarkenrådet som diskuteras är:
- Årsavgift följande år cirka 300 000 kr.
- 1 st anställd i Västernorrland för Kvarkenrådet.
- 2 platser i Kvarkenrådets styrelse.
Översyn internationellt arbete
Det pågår också en översyn av Region Västernorrlands internationella arbete
(21RS6764) vilket ska resultera i reviderad policy och handlingsplan för 2022.
Yrkande
Sara Nylund (S) yrkar på en ändring av andra att-satsen: ”att uppdra till
förvaltningen att återkomma med rapport och slutligt underlag till regionstyrelsen
för fortsatta ställningstaganden senast i december 2022”.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag med Sara Nylunds (S) ändringsyrkande
under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag med
ändringsyrkandet bifalles.
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Beslutsunderlag
Informationsmaterial Kvarkenrådet ”Årsberättelse Kvarkenrådet 2020”, bilaga 19
Kvarkenrådet – bilaga ”Fördjupat beslutsunderlag”, bilaga 20
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 1 september 2021, § 80
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att ställa sig bakom förslaget om fortsatt arbete för ett medlemskap i Kvarkenrådet;
samt
att uppdra till förvaltningen att återkomma med rapport och slutligt underlag till
regionstyrelsen för fortsatta ställningstaganden senast i december 2022.

Protokollsanteckning
Jessica Ulander (C), Jonny Lundin (C), Nina Orefjärd (V), Mattias Rösberg (SJVP),
Robert Thunfors (SVJP) och Mona Hammarstedt (KD) lämnar en
protokollsanteckning med följande lydelse:
”Att intention och nytta med medlemskapet tydligare ska framgå samt vilka
sakfrågor som Regionen ska vara med och driva ska redovisas när ärendet
återkommer för beslut om medlemskap till Regionstyrelsen.”
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Val av inriktning för regional infrastrukturplan 2022–2033

Diarienummer: 21RS328
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Nina Loberg
Ärendebeskrivning
Arbetet med att ta fram en regional infrastrukturplan för åren 2022–2033 pågår.
Enligt 6 kapitlet Miljöbalken ska en myndighet som upprättar en plan göra en
strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. I Miljöbedömningsförordningen (2017:966) pekas de
regionala infrastrukturplanerna specifikt ut som en plan som ska antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Arbetet med att ta fram en ny regionala infrastrukturplan
har därför inletts med en strategisk miljöbedömning. Den strategiska miljöbedömningen tydliggör hur hållbarhetsmål påverkas av den regionala infrastrukturplanen. De olika åtgärdsområden som ingår i planen påverkar hållbarhetsmålen på
olika sätt. Planeringsramens fördelning mellan de olika åtgärdsområdena är därför
strategisk viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.
Bakgrund
En infrastrukturproposition beslutades 22 juni 2021 och regeringens planeringsdirektiv den 23 juni 2021. Enligt planeringsdirektivet ska remitterade och sammanställda regionala planer redovisas till Regeringskansliet senast 30 april 2022. Den
preliminära och utifrån utfallet 2018–2021 justerade planeringsramen för
Västernorrland uppgår till 897 miljoner kronor. Den slutliga planeringsramen
beslutas av regeringen under 2022. En remissversion av den regionala
infrastrukturplanen för Västernorrland planeras ske under perioden novemberjanuari 2022.
Under våren har dialogmötens genomförts med kommuner och kollektivtrafikmyndigheten i länet. Vid dialogmötena har uppföljning av gällande
infrastrukturplan, förutsättningar och underlag inför upprättande av den nya planen,
samt kommunernas prioriteringar, diskuterats. Åtgärdsplaneringen är en stående
punkt på den regionala transportgruppens möten en gång i månaden. När det gäller
den strategiska miljöbedömningen har muntligt avgränsningssamråd genomförts
med Länsstyrelsen och Trafikverket. Ett kunskapsseminarium har genomförts under
mars för kommuner, Trafikverket, Länsstyrelsen, med flera.
Syfte och metod för den strategiska miljöbedömningen
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att åstadkomma en integrering av hållbarhetsaspekter i ett tidigt skede av planeringen där det finns utrymme för mer
strategiska val och hållbara lösningar. Den strategiska miljöbedömningsprocessen
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utgår från gällande mål för klimat, miljö, hälsa, och-så-vidare, samt tydliggör hur
respektive åtgärdsområde kan påverka dessa mål. Samtidigt synliggörs även
eventuella målkonflikter. Denna process kan jämföras med en specifik miljöbedömning, som syftar till att tillhandahålla information om planens eller
programmets miljöeffekter, samt att eventuellt föreslå förmildrande åtgärder.
I denna planeringsomgång har den strategiska miljöbedömningsprocessen
skräddarsytts för att kunna ge input vid specifika tillfällen, då strategiska val görs,
under den regionala infrastrukturplaneringen. Det första tillfället är vid val av
planens inriktning, det vill säga, val av hur planeringsramen ska fördelas mellan
respektive åtgärdsområde. Nästa skede då den strategiska miljöbedömningen ger en
input, blir vid prioritering av namngivna åtgärder. Åtgärder kan då prövas och
motiveras utifrån dess påverkan på vald inriktning och prioriterade mål. Eventuella
avsteg från vald inriktning kan särskilt motiveras, vilket bidrar till ökad transparens
i planeringen och beslutsfattandet. När planförslaget har utarbetats ska
miljöeffekterna redovisas, vilket också utgör en del av miljöbedömningen. Slutligen
skulle den strategiska miljöbedömningen även kunna användas under planens
genomförandeskede för att följa planens effekter eller i avvikelsehanteringen då
åtgärder kan komma att omprövas. Det sistnämnda är dock något förvaltningen får
återkomma till senare i processen.
Resultat av den strategiska miljöbedömningen
Fyra målområden ingår i miljöbedömningen: Klimat och klimatanpassning,
Landskap, natur och kulturvärden, Boendemiljö och hälsa, samt Social hållbarhet.
Målområdena omfattar fjorton miljökvalitetsmål, två agenda 2030 mål, samt en
regional prioritering och tillika transportpolitisk mål. Miljöbedömningen gör för de
ordinarie åtgärdsområden som ingår i regionala infrastrukturplanen: väg,
cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggning, samt driftbidrag flygplats.
Åtgärdsområde väg har delats upp i två delar: väg – framkomlighet fordonstrafik
och väg – trafiksäkerhet fordonstrafik, för att tydliggöra effekter och påverkan på
målen. Därutöver ingår även ett åtgärdsområde som innebär samfinansiering med
nationell infrastrukturplan, nämligen järnväg.
Den strategiska miljöbedömningen visar att planen framförallt kan en positiv
påverkan på målområdet Bostadsmiljö och hälsa. Detta genom åtgärdsområdena:
cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, väg – trafiksäkerhet fordonstrafik
och järnväg. Det är hälsoaspekter, såsom ökad andel fysisk aktivt resande, ökad
trafiksäkerhet, samt förbättrad luft och minskat buller, som får genomslag i
bedömningarna.
Även målområdet Social hållbarhet kan påverkas positivt, delvis genom samma
åtgärdsområden som ovan, nämligen cykelinfrastruktur, kollektivtrafik och järnväg.
I dessa åtgärdsområden genomförs tillgänglighetsanpassningar för personer med
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funktionsnedsättning, åtgärder som svarar mot utsatta gruppers transportbehov och
ger tillgång till transporter för olika grupper, samt åtgärder för geografisk
tillgänglighet och räckvidd som får genomslag på bedömningarna.
Infrastrukturplanen kan innebära en negativ eller försumbar påverkan på
målområdet Klimat och klimatanpassning. Åtgärdsområdena i planen medför ingen
överflyttning till hållbara transporter eller sänkning av hastigheter. I alla fall inte i
en sådan omfattning att effekterna överstiger den negativa klimatpåverkan som sker
i byggskedet. Järnväg är det enda av åtgärdsområdena som kan bidra med en positiv
påverkan på målområdet Klimat och klimatanpassning.
Den regionala infrastrukturplanen kan medföra viss negativ och/eller försumbar
påverkan på målområdet landskap, natur- och kulturvärden. Planens
åtgärdsområden innebär byggnation som medför att mark tas i anspråk för
infrastruktur, barriärer och hårdgjord yta tillskapas till nackdel för växt- och djurliv,
kulturvärden, jordbruksmark.
Förvaltningens bedömning
Gällande infrastrukturplan fastställdes hösten 2018, men ändrades hösten 2020 på
grund av väsentlig avvikelse. Vid ändringen omprövades ett antal namngivna
åtgärder som är pågående och/eller har en planerad produktion under åren 2022–
2027. Dessa namngivna åtgärder är:
 vändslinga Västeraspby (järnväg Botniska korridoren)
 väg 83 cykelväg Östavall
 väg 86 Kovland
 väg 86 Silje Kovland
 väg 622 Ljustavägen – Östra Birsta
 väg 684 centrumåtgärder Söråker
Planeringsramen för dessa namngivna åtgärder uppgår till 300 miljoner kronor i
2020 års prisnivå. Förvaltningen bedömer att dessa åtgärder bör genomföras som
planerat eftersom en omprövning av åtgärderna gjordes så sent som förra hösten.
Kostnaderna i den nya infrastrukturplanen ska dock redovisas i 2021 år prisnivå
enligt direktivet. Nya kalkyler tas fram av Trafikverket, vilket gör att
planeringsramen för de namngivna åtgärderna ovan kan komma att justeras.
De medel som därutöver är tillgängliga att bör ges inriktningen Boendemiljö och
hälsa, vilket innebär en huvudsaklig fördelning till åtgärdsområdena
cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, samt väg – trafiksäkerhet
fordonstrafik. Åtgärdsområde järnväg bör utöver vändslingan Västeraspby inte ingå,
på grund av att tillgängliga medel för planens ordinarie åtgärdsområden då blir för
låg.
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Åtgärder inom övriga åtgärdsområden kan bli aktuella, men kommer då särskilt att
motiveras.
Under den fortsatta processen kommer fördelningen att preciseras och namngivna
åtgärder prioriteras.
Under överläggningarna
Under överläggningarna föreslår Glenn Nordlund (S) och Jonny Lundin (C) en
justering av första att-satsen efter beredningen i Regionala samverkansrådet: ”att
regionala infrastrukturplanen 2022–2033 ges inriktningen Boendemiljö och hälsa
som en av utgångspunkterna.”
Beslutsunderlag
Strategisk miljöbedömning avseende val av inriktning för regional infrastrukturplan
för Västernorrland åren 2022–2033, bilaga 21
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 1 september 2021, § 81. Ärendet överlämnades
till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. Ärendet bereddes i Regionala
samverkansrådet den 3 september.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att regionala infrastrukturplanen 2022–2033 ges inriktningen Boendemiljö och
hälsa som en av utgångspunkterna:
att den del av planeringsramen för åren 2022–2033 som är tillgänglig utöver
namngivna åtgärder i gällande infrastrukturplan - vändslinga Västeraspby, väg 83
cykelväg Östavall, väg 86 Kovland, väg 86 Silje Kovland, väg 622 Ljustavägen –
Östra Birsta, väg 684 centrumåtgärder Söråker – fördelas till åtgärdsområdena
cykelinfrastruktur, kollektivtrafikanläggningar, samt väg – trafiksäkerhet
fordonstrafik; samt
att prioritering av åtgärder inom övriga åtgärdsområden särskilt ska motiveras.
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Remiss Leaderstrategi 2030 - Framtidens landsbygder i Höga
Kusten 2030

Diarienummer: 21RS9491
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Susanne Sahlin
Ärendebeskrivning
Leader Höga Kusten är en ideell organisation som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner. Genom Leader stöttas projekt som
genomförs i samarbete mellan näringslivet, ideella organisationer och offentliga
aktörer.
Den utvecklingsstrategi som nu arbetas fram kommer att vara styrande för vilka
utvecklingsinitiativ som kan genomföras med stöd från Leader Höga Kusten under
EU:s programperiod 2023-2030.
Inför remissversion har ett antal workshops genomförts för allmänhet och utvalda
grupper i syfte att få en bred förankring för strategins innehåll. Arbetet har styrt
genom en styrgrupp där berörda kommuner, Region Västernorrland, RF SISU
Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling, Höga Kusten Turism,
Länsstyrelsen Västernorrland och SLU ingått. Från Region Västernorrland har
Niklas Selin, Regional utveckling ingått i styrgruppen.
Leader Höga Kusten har i missiv efterfrågat remissvar utifrån följande
frågeställningar:
 Finns en tydlig sammanhållning genom hela strategin från behovsanalys och
områdesbeskrivning till mål, insatsområden och indikatorer? Om nej, vad
behöver förbättras?
 Kommer målen och insatsområdena kunna bidra till landsbygdsutveckling och
förverkligande av lokala utvecklingsinitiativ i Höga Kusten? Är det något ni
tycker saknas eller behöver tydliggöras?
 Övriga synpunkter
Beslutsunderlag
Missiv Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030, bilaga 22
Remissversion Leaderstrategi Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030,
bilaga 23
Yttrande över remiss, Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030, bilaga 24
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Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 1 september 2021, § 82
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att avge ”Yttrande över remiss, Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030”.
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Nya regionala riktlinjer för företagsstöd

Diarienummer: 21RS8287
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Peter Ekdahl
Ärendebeskrivning
Enheten för stöd och finansiering vid Tillväxtverksamheten hanterar handläggning
av de regionala 1:1-medlen, som fördelas som både stöd till regionala projekt och
stöd till företag som vill investera i sin verksamhet. Inom företagsstöd styrs medlens
användning av EU-förordningar, nationella förordningar samt av politiskt beslutade
regionala riktlinjer. Vi har nu under lång tid berett ett förslag till nya och bättre
anpassade regionala riktlinjer för företagsstöd, vilket fördröjts av pandemins
påverkan på arbetsbördan.
Det bilagda förslaget på nya regionala riktlinjer för Västernorrland är utformat
utifrån flera ambitioner:
 Ett enklare och mer tillgängligt språk
 En bredare palett av företagsstöd, som bättre adresserar de olika faser företagen
går igenom på sin utvecklingsresa
 Utveckla ett stöd som även riktar sig till missgynnade grupper av företag
Yrkanden
Sara Nylund (S) yrkar på två tilläggs att-satser:
”att riktlinjerna träder i kraft den 1 oktober 2021”
”att riktlinjerna ska aktualiseras vartannat år”
Mats Hellhoff (SD) yrkar enligt följande:
”Under rubriken "Grundläggande förutsättningar"
Första meningen i andra stycket som lyder: Företag som bidrar till de horisontella
kriterierna om jämställdhet, integration och mångfald och förbättrad miljö ska
prioriteras.
Jag yrkar att denna mening stryks ur riktlinjerna eftersom den utgör ett incitament
för kvotering med avseende på kön, etnicitet eller härkomst. Kvotering av någon
innebär diskriminering av någon annan. Vad gäller miljön ska det räcka med att
man uppfyller de krav och regler som det gäller för den verksamhet man bedriver.”
Sara Nylund (S) yrkar avslag på Mats Hellhoffs (SD) yrkande.
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Propositionsordning
Ordförande ställer först finansutskottets förslag med Sara Nylunds (S)
tilläggsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets
förslag med tilläggsyrkandet bifalles.
Ordförande ställer därefter Mats Hellhoffs (SD) ändringsyrkande och Sara Nylunds
(S) avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att
ändringsyrkandet avslås.
Beslutsunderlag
Förslagsversion av nya regionala riktlinjer för företagsstöd, bilaga 25
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 1 september 2021, § 83
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att anta ”Riktlinjer – företagsstöd regionala tillväxtmedel”.
att riktlinjerna träder i kraft den1 oktober 2021; samt
att riktlinjerna ska aktualiseras vartannat år.

Reservation
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån före eget
ändringsyrkande.
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Ansökan om projektstöd Nod Kulturarvsturism och Kulturella och
Kreativa Näringar (KKN)

Diarienummer: 21RS8481
Ärendeansvarig: Peter Ekdahl
Handläggare: Christina Bergman
Sökande:
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Projektperiod:
2021-09-01 till 2023-12-31
Projektbudget:
6 870 918 kronor
Medfinansiering 1:1-anslaget: 3 430 868 kronor, 49,93 procent av total budget
NYPS ärende-id:
20337121
Ärendebeskrivning
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region
Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget.
Projektstöd kan beviljas till regionala projekt, medfinansiering, strukturfondsprojekt
eller medfinansiering i olika EU-program, exempelvis Interreg-program.
Beviljad medfinansiering belastar anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.
Sökande
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland finns på flera platser i länet, i Härnösand,
Myckelgensjö, Prästmon och på Ulvön. Murberget friluftsmuseum ingår i
Länsmuseets verksamhet och är ett av de största friluftsmuseerna i Sverige med
byggnader och miljöer som bland annat speglar bebyggelse, social historia,
socknens betydelse, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur. Besökarna får
uppleva, utforska och lära sig mer om Västernorrlands historia och samtid.
Sammanfattning av projektet
Projektet vill stärka lokala Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) inom
Kulturarvssektorn tillsammans med ett antal aktörer inom länet, länka samman
KKN-företagare inom kulturarv, regionala näringsidkare och besöksnäringen,
utveckla metoder för affärsmässiga och hållbara koncept samt kartlägga
platsutveckling.
Bedömning
Projektet överensstämmer med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och
målområdet; 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att
växa med fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare.
Projektet bedöms vara av regional betydelse, gynna KKN inom kulturarv och det
regionala näringslivet samt levandegöra de miljöer som är knutna till den planerade
verksamheten.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN
Datum

Dnr

Sida

2021-09-09

21RS1

32

Projektsökande har ett nyskapande tänk, kombinationerna av professionella
affärsmässigheter och kulturarvserfarenheter förväntas ge goda resultat.
Beslutsunderlag
Besluts PM - Projektnamn, bilaga 26
Originalansökan, Projektnamn, bilaga 27
Registerutdrag, projektnamn, bilaga 28
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 1 september 2021, § 84
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att bevilja projektsökande 3 430 868 kronor i medfinansiering till projektet
Nod Kulturarvsturism och Kulturella och Kreativa Näringar (KKN).
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Yttrande över remiss från socialdepartementet; Betänkandet God
och Nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Diarienummer: 21RS6302
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Gun-Britt Milioris, Kristina Mårtensson
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har tagit del av och beretts tillfälle att lämna synpunkter på
betänkandet, God och nära vård - rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Betänkandet föreslår ett tydliggörande i Hälso- och sjukvårdslagen att vården ska
hantera både psykisk och fysisk ohälsa. Bakgrunden är det ökade behovet av
insatser, och samtidigt ökade samhälleliga intresset, för lättare psykisk ohälsa.
Enligt resonemanget i utredningen ska stöd till psykisk hälsa redan ingå i hälso- och
sjukvårdens uppdrag. Samtidigt slår utredarna fast att det inte är tillräckligt väl
utvecklat i dagsläget. Betänkandet avstår dock från mer konkreta förslag och för
istället en diskussion om vad som redan görs i vissa regioner och vad som skulle
kunna göras mer allmänt. Tanken är sannolikt att utredningen ska fungera som en
inspiration eller knuff för regionerna att ta ett samlat grepp kring stöd för psykisk
hälsa. Den anledning som uppges till att utredarna inte kommer med konkreta
förslag är att det skulle kunna inskränka på det kommunala självstyret.
Resonemanget i betänkandet delar upp utveckling av stöd för psykisk hälsa i tre
delar. Vägen in, primärvårdens organisation och ökad samverkan. Vägen in
omfattar sådant som samarbete med stödlinjer, utveckling av 1177 och
kompetenshöjning. Även att man kan erbjuda mer samtalsterapi. Primärvårdens
organisation omfattar sådant förfrågningsunderlag, utbildning och kunskap om vilka
specialister som primärvården kan vända sig till för konsultation. Exempel på
förslag till utveckling för ökad samverkan är psykosociala team över
huvudmannagränser och samarbete med föreningslivet.
Verksamheterna delar betänkandets beskrivning av brister i stödet i nuläget, med
tilläggen att det saknas en överblick idag av hur det ser ut i hela verksamheten och
vårdkedjan. Verksamheterna ser också att de förslag till utveckling som diskuteras i
betänkandet sannolikt kommer att kräva att statliga medel tillförs.
Regionens arbetsgrupp för remissen bedömer att det kan bli aktuellt att formulera
ett uppdrag för att kartlägga nuläget och, baserat på diskussionen i betänkandet,
identifiera vilka utvecklingsinsatser för stöd till psykisk hälsa som kan vara mest
aktuella och prioriterade i Region Västernorrland.
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Beslutsunderlag
Remiss från socialdepartementet: Betänkandet God och Nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6), bilaga 29
Yttrande över remiss; Betänkandet God och Nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
(SOU 2021:6), bilaga 30
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2021, § 138,
bilaga 31
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2021, § 138
Vårdvalsutskottet den 2 september 2021, § 25
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag
att avge ”Yttrande över remiss; Betänkandet God och Nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)”; samt
att ge regiondirektören i uppdrag att, utifrån betänkandet God och nära vård - rätt
stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6), ta fram förslag till uppdrag för kartläggning av
nuläge för stöd till psykisk hälsa i hela regionens verksamhet och vårdkedja.
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Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Börja med barnen!
En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU
2021:34

Diarienummer: 21RS7010
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Matthias Abelin
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss från
Socialdepartementet; Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för
barn och unga, SOU 2021:34.
Region Västernorrland tillstyrker betänkandets förslag och delar många av de
resonemang och synpunkter som beskrivs. Regionen väljer ändå att särskilt
kommentera några väsentliga delar i remissen.
Utredningen är ett delbetänkande och beskriver särskilda problem med samordning
och brister relaterat till huvudmannaskap och organisatoriska gränser. Utredningen
har haft ett särskilt fokus på primärvård, hälsofrämjande arbete och psykisk ohälsa.
Utredningen överväger en del mer långtgående förändringar, men på grund av
komplexitet, resurser och pågående omställningar, avstås tillsvidare mera
omfattande förslag till exempel ett samlat huvudmannaskap för vården av barn och
unga.
Utredaren föreslår förtydligande i befintliga lagar på tre punkter: att främja hälsa,
vårdkontakt och samverkan med kommuner samt föreslår att Socialstyrelsen ges rätt
att utfärda föreskrifter. Huruvida detta påverkar det kommunala självstyret är dock
inte utrett ännu.
Region Västernorrland instämmer att samverkan och samordning av huvudmännens
insatser behöver ges större tyngd, såsom utredningen föreslår. Av det skälet är
samverkan och samordning bärande delar i uppdraget för ny länsövergripande första
linje verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa, samt i beställningen av
primärvård.
Ett viktigt instrument för ökad samordning bedöms ett nationellt vårdprogram för
hälsofrämjande arbete vara.
Enligt betänkandet kan nästa steg vara att överväga ett samlat ansvar för regioner
för hälsouppföljning. Region Västernorrlands bedömning är att det inte är ett bra
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förslag. Tillsammans med de andra norrlandsregionerna har Region Västernorrland
en databas och väl fungerande uppföljning och samverkan med kommunerna. Som
alternativ till utredningens förslag till ett samlat ansvar för regionerna, föreslås
istället en nationell databas för hälsouppföljning. En sådan förstärkning kan i sin tur
kompletteras med en förstärkning för elevhälsan, i enlighet med de resonemang som
förs i betänkandet, till exempel skolans arbete med levnadsvanor och
hälsofrämjande insatser. För en fungerande samverkan är det också viktigt att
tydliggöra alla huvudmäns uppdrag, till exempel i lagstiftning.
Yrkanden
Mona Hammarstedt (KD) yrkar enligt följande:
”Enligt betänkandet kan nästa steg vara att se över förutsättningarna för ett regionalt
huvudmannaskap. Detta vore bra då samverkan mellan kommunerna och regionen
har inte varit tillräckligt bra utan lett till brister i arbetet för psykisk hälsa hos barn
och unga. Med en huvudman kan uppdraget bli tydligt och samverkan mellan
elevhälsan, BUP och ungdomsmottagningarna fungera bättre än idag.
Jag yrkar därför:
att sista stycket i yttrandet byts ut så att Region Västernorrland tydligt säger att det
är ett bra förslag att utreda förutsättningarna för ett regionalt huvudmannaskap.”
Ingeborg Wiksten (L) yrkar avslag på Mona Hammarstedts (KD) yrkande och bifall
till vårdvalsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer vårdvalsutskottets förslag och Mona Hammarstedts (KD)
ändringsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att
vårdvalsutskottets förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Remiss från Socialdepartementet; Börja med barnen! En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, bilaga 32
Yttrande över remiss; Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för
barn och unga, SOU 2021:34 bilaga 33
Beredning
Vårdvalsutskottet den 2 september 2021, § 26
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag
att avge ”Yttrande över remiss; Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga, SOU 2021:34”.

Reservation
Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
ändringsyrkande.
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Överskottshantering ersättningsbilaga 2021

Diarienummer: 21RS10048
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris
Handläggare: Johanna Gustin
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020, § 77, att eventuella revideringar i
ersättningsbilagan kan beslutas av Regionstyrelsen.
Vid uppföljning av det ekonomiska resultatet för primärvårdsramen per 31 juli 2021
prognostiseras delar av primärvårdsramen att ge överskott vid årets slut.
De budgetposter som föreslås vara aktuella för en överskottshantering är
”vårdpeng” samt ”momsnetto”. Vårdpengen prognostiseras ge ett överskott på 2,3
mnkr till följd av färre antal invånare än när budget för 2021 beräknades och
beslutades. Momsnettot förväntas ge ett överskott om 3,3 mnkr jmf mot budget.
Utifrån prognosen per helår 2021 föreslås en överskottshantering om 5 mnkr.
Förslaget är att överskottet om 5 mnkr används till satsningar för barn och unga
med lättare psykisk ohälsa. Diskussioner med verksamheten har givit att det finns
flera områden som skulle kunna stimuleras såsom sömnskola för barn, föräldrastöd
samt utbildning för kuratorer i psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
Överskottet om 5 mnkr föreslås därför användas till utvecklingsmedel för satsningar
inom området barn och unga med lättare psykisk ohälsa. Satsningen följs upp
genom återredovisningar och rapport till Vårdvalsutskottet.
Under överläggningarna
Under överläggningarna enades styrelsen om en ändring av andra att-satsen: ”att
återrapport sker vid Vårdvalsutskottets möte i november för vidare rapportering till
Regionstyrelsen”.
Yrkande
Sara Nylund (S) och Per Wahlberg (M) yrkar bifall till vårdvalsutskottets förslag.
Beredning
Vårdvalsutskottet den 2 september 2021, § 27
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att hantera det prognostiserade överskottet om 5 mnkr genom att använda medlen
som utvecklingsmedel för satsningar inom området barn och unga med lättare
psykisk ohälsa inom primärvården; samt
att återrapport sker vid Vårdvalsutskottets möte i november för vidare rapportering
till Regionstyrelsen.

Protokollsanteckning
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors
(SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Ärendets beredning är undermåligt vilket egentligen borde vara skäl för en
återremittering. Men för att möjliggöra föreslagna satsningar under 2021 gällande
barn och unga med psykisk ohälsa, vilket är ett prioriterat område för oss, så
tillstyrker vi trots bristfälliga beslutsunderlag vårdvalsutskottets förslag till beslut.”
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Yttrande över remiss från Socialdepartementet; betänkandet
Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

Diarienummer: 21RS7355
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Karin Sjölander
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har tagit del av och beretts tillfälle att lämna synpunkter på
betänkandet, Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården, (SOU 2021:39). Region Västernorrland lämnar i
remissvaret ett antal synpunkter för beaktande. Bland annat lämnas synpunkter på
förslaget gällande hälso- och sjukvårdspersonalens anmälningsansvar vid misstanke
om att den enskildes medgivande inte ger uttryck för den enskildes fria vilja eller att
den enskilde inte känner sitt ombud. I övrigt ser Region Västernorrland positivt på
utredningen och lämnar i dessa delar inga ytterligare synpunkter.
Beslutsunderlag
Remiss från Socialdepartementet; betänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39),
bilaga 34
Yttrande över remiss; betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter
och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39), bilaga 35
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att avge ”Yttrande över remiss; betänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39).

Delges
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Revidering av riktlinje för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv

Diarienummer: 21RS9809
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 22–24 juni 2021, § 158, att fastställa reviderad
policy ”Samlad ledningsprocess”.
Regionfullmäktige beslutade även att uppdra till regionstyrelsen att tillse att
”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv” revideras.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att uppdra till regiondirektören att tillse att ”Riktlinje för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” revideras; samt
att återrapport gällande uppdraget sker till Regionstyrelsen senast i november.
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Månadsuppföljning – Regionledningsförvaltningen juli 2021

Diarienummer: 21RS168
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Annika Bohman
Ärendebeskrivning
Regionledningsförvaltningens samlade prognos per den sista juli visar på ett
överskott om 69 mnkr, av det står Vårdvalet för 17 mnkr.
Förvaltningens verksamheter, exklusive Vårdval, prognostiserar ett överskott på 52
mnkr. Den största delen av prognos avser överskott av statliga medel men även
Hjälpmedel, Läkemedelsverksamheten och HR visar på överskott medan Kansliet,
IT-verksamheten samt fastighet visar på underskott. Eventuella intäkter för att täcka
pandemikostnader är inte fullt ut medtagna i denna prognos, vilket gör att
prognosen kan innehålla en viss osäkerhet. Det förbättrade utfallet indikerar dock
att prognosen kan komma att förbättras under hösten.
Resultatet per sista maj slutar på plus 144 mnkr vilket ska jämföras med föregående
årsresultat på 17 mnkr. Största orsaken till denna skillnad är att ytterligare riktade
statsbidrag inkommit under juni och juli månad medan kostnaderna inte upparbetats
i samma nivå ännu.
Genomlysning av Regionledningsförvaltningen
Höstens planering för fortsatt arbete med genomlysningen ska ge verksamheterna
möjlighet att dela en nulägesbild samt tillsammans arbeta vidare med
kompetensförsörjning, digitalisering, statliga medel samt uppstyrning av dokument.
Genom detta arbete ges samtliga verksamheter möjlighet att komma med konkreta
förslag som ska vara färdiga att presenteras under hösten. Utifrån dessa förslag
kommer en rad åtgärder att tas fram. Uppkomna behov av förändrade uppdrag eller
organisationen kommer att genomföras. Återrapportering av de samlade åtgärderna
kommer att presenteras under december månad.
Regionens hus
Regionledningsförvaltningen har ett stort antal medarbetare i Härnösand, såväl
administrativpersonal, chefer och politiker som påverkas av den utflytt som just nu
pågår från Regionens hus. Utflyttningen har påbörjats och de som nu har flyttats ut
är delar av RLF:s kansli, hela IT, ekonomi och HoS vårdval. I slutet på september
beräknas samtliga medarbetare vara utflyttade och den provisoriska lokallösningen
under byggtiden bör då vara löst. Byggnationen beräknas starta upp under oktober
månad.
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Medarbetare
Jämfört med första kvartalet föregående år har antalet visstidsanställningar ökat och
det är främst bland smittspårare och vaccinatörer.
Sjukfrånvaron bland förvaltningens medarbetare är fortfarande lägre i juli (6,5%)
jämfört med juli föregående år (7,0%). Det är fortsatt svårt att göra analyser på
sjukfrånvarotalen då de pga. Corona pandemin kan variera stort och utan att ha
koppling till för arbetsgivaren påverkbara parametrar.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens månadsrapport, Regionledningsförvaltningen
Regionledningsförvaltningen juli 2021, bilaga 36
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Månadsuppföljning - Regiondirektörens månadsrapport, juli 2021

Diarienummer: 21RS168
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefernas månadsrapporter ligger till grund för regiondirektörens
sammanfattning avseende juli månad.
Inom Hälso- och sjukvård har fokus under det första halvåret 2021 varit på rådande
pandemi inklusive vaccinationsarbetet, planering av sommarbemanning,
resursoptimeringsarbetet, återstående arbete i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationsstrukturen, parallellt med det dagliga operativa arbetet.
Pandemins effekter på sjukhusvården har börjat stabiliseras. Arbetet för en återgång
till ordinarie verksamhet kommer att fortsätta efter sommarsemestrarna, med de
anpassningar som fortsatt behövs.
Från förvaltningen Regional utveckling rapporteras måluppfyllelse från alla
verksamheter samt från pågående projekt och processer. Pandemin påverkar
fortsättningsvis mer eller mindre i verksamhetens samtliga delar genom nya
arbetsuppgifter och nya arbetssätt.
Den ackumulerade sjukfrånvaron per juli uppgår till 6,1 procent, vilket innebär en
minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2020.
Den pågående pandemin gör det fortsatt utmanande att bedöma regionens
ekonomiska resultat för helåret. Direkta och indirekta effekter av hittillsvarande
uppskjuten vård tillsammans med osäkerheten kring ytterligare merkostnader, gör
det svårt att bedöma effekten av de aviserade ökade statsbidragens effekt på
regionens ekonomiska resultat.
Svårigheten att realisera planerade besparingar i år inom Hälso- och sjukvård bidrar
också till osäkerheten i prognosen. Det som fortsatt bekymrar är att den somatiska
vården, men även den psykiatriska länssjukvården, redovisar ekonomiska
underskott som överskrider lagd budget.
Nuvarande bedömning, utan hänsyn taget till osäkerheterna ovan är att resultatet
exklusive jämförelsestörande poster (försäljning av fastigheter, orealiserade
finansiella intäkter och ökad pensionsskuld till följd av nya livslängdsantaganden
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från SKR), för helåret blir ca 100 mnkr högre än budget (+60 mnkr). Det förbättrade
resultatet har sin orsak i ökade bidrag för vaccination, merkostnader och
provtagning, lägre kostnader för tandvårdsstöd och vårdpeng samt bättre
skatteunderlagsutveckling än beräknat.
Beslutsunderlag
Regiondirektörens månadsrapport – juli 2021, bilaga 37
Uppföljning av Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektör 2019 och 2020,
bilaga 38
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapporten.
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Utseende av presidierna i Nämnden för hållbar utveckling och
regionstyrelsen att politiskt följa processarbetets förankring i
regionen i den politiska dialogen om den regionala kollektivtrafiken

Diarienummer: 21RS3457
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 22–24 juni 2021, § 164, att med hänvisning till
den pågående politiska dialogen mellan kommunerna och regionen om den
regionala kollektivtrafiken i RSO/KSO-gruppen, uppdra till regionstyrelsen att utse
presidierna i Nämnden för hållbar utveckling och regionstyrelsen att politiskt följa
processarbetets förankring i regionen.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att utse presidierna i Nämnden för hållbar utveckling och regionstyrelsen att
politiskt följa processarbetets förankring i regionen; samt
att uppdra till ordförande att kontinuerligt informera regionstyrelsen om det
pågående processarbetet.
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Fyllnadsval ersättare i Personalpolitiska och allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Anne-Li Sjölund (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Personalpolitiska och
allmänna utskottet varför regionstyrelsen har att utse ny ersättare.
Nominerad: Jessica Ulander (C)
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att utse Jessica Ulander (C) till ny ersättare i Personalpolitiska och allmänna
utskottet för tiden 9 september 2021 – 31 december 2022.
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Deltagande i kunskapsseminarium om vindkraft

Ärendebeskrivning
Politiker och tjänstepersoner i kommuner, region och länsstyrelse i Västernorrland,
som kommer i kontakt med vindkraftsfrågor i sitt arbete ges tillfälle att delta i
kunskapsseminarium om vindkraft 10 september samt den 22 oktober (bilaga 39).
Regionala utvecklingsutskottet föreslår att Jessica Ulander deltar.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att utse Jessica Ulander (C) samt en representant från övriga partier att delta i
kunskapsseminarium om vindkraft; samt
att kostnader för utbildningsarvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå.
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Övriga inbjudningar och konferenser

Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda, SKR, bilaga 40
En dag om forskning 2021 – Nobeldagen, bilaga 41
Kvalitetsdagen 2021, bilaga 42
Perspektivträngsel eller mångfald av perspektiv? bilaga 42 a
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Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer: 21RS416
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2021-06-01 -- 2021-06-30 delegerat till ekonomidirektör,
bilaga 43
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2021-06-01 – 2021-06-30 delegerat till upphandlingschef,
bilaga 44
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2021-07-01 – 2021-07-31 delegerat till upphandlingschef,
bilaga 45
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen till finansutskottet,
bilaga 46
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen till regionala
utvecklingsutskottet, bilaga 46 a
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Delgivningar

Protokoll
Nämnden för hållbar utveckling: 24 augusti 2021, bilaga 47
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 27 augusti 2021, bilaga 47 a
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg förbundsstyrelsen (KSA): 10 augusti
2021, bilaga 48
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg förbundsfullmäktige (KSA): 19 augusti
2021, bilaga 49
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län: 21 juni 2021, bilaga 50
Ostkustbanan 2015 AB: 26 februari 2021, bilaga 51
Ostkustbanan 2015 AB: 9 april 2021, bilaga 52
Kostnämnden Örnsköldsvik: 27 maj 2021
Finansutskottet: 1 september 2021
Regionala utvecklingsutskottet: 1 september 2021
Vårdvalsutskottet: 2 september 2021
Skrivelser
Ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, bilaga 53
Norra sjukvårdsregionförbundet Förbundsdirektionens (NRF) beslut om preliminär
budgetram 2022, bilaga 54
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Vid protokollet

Ann Christin Hamrén
Justeras

Glenn Nordlund

Jonny Lundin
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