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Under föredragningarna
Anders Sylvan
regiondirektör
Adjungerad
Lisa Selin

kommunikatör, via videolänk

Tjänstepersoner
Lars Halén
Ann Christin Hamrén

ekonomidirektör
sekreterare

Inför sammanträdet lämnades följande informationer:
Information om Coronaläget, bilaga A
Anders Sylvan
Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga B
Lena Asplund
Remiss från Socialdepartementet; God och nära vård - En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19), samt
Ny organisation för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland, bilaga C
Henrik Kjellberg
Information om ny styrmodell, bilaga D
Hanna Wahlund
Ekonomisk rapport, bilaga E
Lars Halén
Ordförande lämnade även en kort information med förslag på framtida möten för
styrelsen avseende digitala möten.
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Val av justerare

Regionstyrelsen beslutar
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 196

Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar regionstyrelsen
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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Ny organisation för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland

Diarienummer: 20RS8311
Ärendeansvarig: Anders Sylvan
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
I början av 2018 påbörjades ett utvecklingsarbete kring hälso- och sjukvården i
Region Västernorrland. En utvärdering av specialistvården resulterade i 23
rekommendationer, som i huvudsak fokuserade på organisation, ledning och
resultatutfall.
Utvärderingens rekommendationer utgjorde därefter utgångspunkt för en politiskt
beslutad handlingsplan. Ett projekt – God vård med rätt stöd 2020 – startades upp
under andra halvåret 2018. I handlingsplanen preciserades flera syften med
projektet. Det handlade om att etablera tydligare mål och ledningsstruktur för
specialistvården i en sammanhållen vårdkedja.
Vidare underströks att verksamhetsstöd och service behövde utvecklas tillsammans
med tydliga uppdrag och processer. Projektet skulle också försöka möta efterfrågan
på ett starkare lokalt ledarskap och den nationella inriktningen att utveckla nära
vård. Sist men inte minst betonades att ett framgångsrikt genomförande av en
kommande förändring behövde bygga på delaktiga medarbetare och facklig
samverkan.
Till och med första halvåret 2019 genomfördes en kartläggning av patientflöden och
en utredning om nära vård. Ett flertal arbetsgrupper tog fram rapporter med förslag
till utveckling av verksamhet, organisation och ledning av specialistvård och nära
vård. Synpunkter har under arbetets gång inhämtats från medarbetare,
ledningsgrupper och fackliga företrädare.
I juni 2019 beslutade projektets övergripande styrgrupp att uppdra till
förvaltningschefen för specialistvården att vidareutveckla länsverksamheternas
organisation, ledning och styrning samt processer som bland annat berörde en
minskning av antalet länsverksamheter. Vidare uppdrogs till förvaltningscheferna
för primärvården och specialistvården att ta fram ett konkret förslag till
närsjukvårdsorganisation.
Under september och oktober 2019 arbetade projektet fram en organisatorisk ram
med förslag till utvecklad organisation för länsverksamheter och närsjukvård.
Förslag lämnades också kring en mer sammanhållen ledning och styrning för hela
hälso- och sjukvården.
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I slutet av 2019 och inledningen av 2020 har därefter olika arbetsgrupper genomfört
ett fördjupningsarbete där organisatoriska förslag analyserats i grunden och
konkretiserats på detaljnivå. Resultat från arbetsgrupperna har sammanfattats i
delrapporter. Som en del i detta arbete genomfördes workshops med medarbetare
och fackliga företrädare på de olika sjukhusorterna för att diskutera vad som är
viktigt för att skapa en framgångsrik närsjukvårdsorganisation och en utveckling
mot nära vård. En annan del i arbetet har varit att se över och understödja den
fortsatta utvecklingen av nuvarande länsverksamheter.
I april presenterade arbetsgivaren ett principförslag som innebär att hälso- och
sjukvårdsorganisationen ska ledas av en biträdande regiondirektör, tillika hälso- och
sjukvårdsdirektör. Själva hälso- och sjukvårdsorganisationen omfattar sju områden
som i sin tur leds av områdeschefer. Deras uppdrag som motsvarar nuvarande
förvaltningschefsuppdrag. Inom respektive område finns sedan verksamheter med
verksamhetschefer och enheter med enhetschefer. Principförslaget har därefter varit
föremål för fackliga förhandlingar.
Hela processen – från den initiala utvärderingen till det slutliga förslaget – har
sammanfattningsvis inneburit ett genomgripande och mycket omfattande
utvecklingsarbete. Många medarbetare har gjort betydande insatser för att ta fram
förslag och hämta in synpunkter.
Förslaget till ny organisation ligger inte bara i linje med den ovan nämnda
utvärderingen. På nationell nivå har den statliga utredningen Samordnad utveckling
för god och nära vård (S 2017:01) i uppdrag att understödja framväxten av en nära
vård. I samtliga regioner pågår också utvecklingsarbeten för att anpassa hälso- och
sjukvården, stärka primärvården och utveckla en nära vård.
Utgångspunkten för de statliga och regionala initiativen är att möta behoven hos
patientgrupper som har kroniska och mer sammansatta tillstånd. Den demografiska
utvecklingen kommer sammanfalla med ett behov av en effektivare samordning.
Men här sker också en förändring av befolkningens förväntningar på hälso- och
sjukvården, jämte tilltagande problem med att bemanna och kompetensförsörja
verksamheterna.
Till utvecklingen hör också ett ökat behov av personcentrering som underlättar
patienternas möjligheter att aktivt medverka i förebyggande insatser och
behandling. Det finns även starka skäl att inarbeta ny teknik och IT-lösningar i
vårdens vardag som leder till enklare tillgång till vård för patienterna. Detsamma
gäller tidiga och förebyggande insatser som minskar invånarnas sjukdomar och
behov av hälso- och sjukvård
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Det står mot den här bakgrunden klart att det behövs ett nytt sätt att arbeta med
hälsa, vård och omsorg. Syftet med föreliggande förslag är att möta den här
utvecklingen och anpassa hälso- och sjukvårdens organisation, och därigenom
stödja arbetssätt som är mer anpassade utifrån olika patientgruppers behov. Syftet är
också att åstadkomma en tydligare och effektivare ledning och styrning av
regionens hälso- och sjukvård.
För att uppnå syftet föreslås hälso- och sjukvårdsorganisationen bestå av
länssjukvård och närsjukvård. Att hälso- och sjukvården delas därmed in i följande
sju områden, med tillhörande verksamheter och enheter, som leds av
områdeschefer/områdesdirektör med uppdrag motsvarande uppdrag som tidigare
förvaltningschefer:








Närsjukvård Sollefteå
Närsjukvård Sundsvall
Närsjukvård Örnsköldsvik
Länssjukvård Somatik
Länssjukvård Psykiatri & Habilitering
Rättspsykiatri
Folktandvård

En närsjukvårdsverksamhet definieras som en verksamhet som ansvarar för en
uttalad del av vården, med dess olika specialiteter, inom ett geografiskt angivet
område med sjukhus. Varje närsjukvårdsverksamhet innehåller en eller flera enheter
som erbjuder vård. Varje närsjukvårdsverksamhet har en lokal verksamhetschef och
på enhetsnivån finns en lokal enhetschef.
En närsjukvårdsverksamhet har ett ansvar att ge patienterna god vård med
kontinuitet i en sammanhållen vårdkedja som innefattar en väl utvecklad och
fördjupad samverkan mellan specialistvård, primärvård och kommun inom det
geografiska området. Samverkanstrukturer med övriga specialistvårdsverksamheter
behöver även finnas som en del i en jämlik vård som effektiviserar och förenklar
patientens vårdkontakter och stärker medverkan i vård och behandling.
Inom varje närsjukvårdsområde samordnas primärvård (hälsocentraler,
primärvårdsjour, mödrahälsovård) och delar av somatisk sjukhusvård (medicin,
geriatrik, neurologi och rehabilitering (GNR), akutmottagning, kardiologi).
Organiseringen av nuvarande primärvårdsövergripande länsuppdrag
(ungdomsmottagning, FBHV-Psykologer, livsstilsmedicin och 1177) fastställs i
augusti/september 2020.
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Ett länssjukvårdsområde är definitionsmässigt en verksamhet som ansvarar för
vården inom dess specialiteter i hela länet. Varje länssjukvårdsverksamhet är i sin
tur uppdelad i enheter där verksamheten erbjuder vård. Beroende på
länssjukvårdsverksamhetens storlek och innehåll kan det förekomma en eller flera
enheter på respektive sjukhus, alternativt att enheter koncentrerats till ett eller två
sjukhus.
Länssjukvårdsverksamheter har ett ansvar att ge patienterna tillgång till länets
samlade specialistkompetens på lika villkor. I ansvaret ligger att öka
tillgängligheten till vården och dess kvalitet. Inom varje länssjukvårdsverksamhet
ska en utvecklad struktur finnas för samverkan med andra verksamheter inom
specialistvården, primärvården och länets kommuner.
I länssjukvårdsområde Somatik samordnas nuvarande länssjukvård inom delar av
somatisk sjukhusvård (röntgen, kvinnosjukvård, ortopedi, anestesi och intensivvård,
kirurgi/ÖNH, onkologi, hud/lung/infektion, ögon/hörsel, barn- och
ungdomsmedicin, laboratoriemedicin, ambulans). Länssjukvårdsområde Psykiatri
och Habilitering samordnar nuvarande länssjukvård för vuxenpsykiatri, barn- och
ungdomspsykiatri och habilitering.
Reformen och själva omställningen till sju områden planeras träda i kraft i början av
2021. Exakt datum fastställs under hösten 2020.
Yrkanden
Isabell Mixter (V) yrkar bifall till förslaget med följande tilläggsattsats:
”Att regiondirektören skyndsamt initierar en diskussion med regionens kommuner
med målet att utöka närsjukvårdsområdena och inrätta sammanhållna vårdområden,
innehållande all kommunal och regional vård och omsorg, kring de tre sjukhusen i
länet. Utformning ska ske utifrån de specifika förutsättningarna som finns på
respektive sjukhus och i respektive kommun.”
Jessica Ulander (C) yrkar enligt följande tilläggsyrkanden:
1. att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att under 2020 utifrån tecknade
hyresavtal fastställa ett särskilt uppdrag gällande långsiktigt innehåll och
omfattning avseende regiondriven specialistvård, primärvård och tandvård vid
Närvård Härnösand.
2. att rekommendera Hälso- och sjukvårdsnämnden önskvärt i samverkan med
berörda kommuner att från 2021-01-01 inrätta tre närsjukvårdsberedningar, en
för respektive närsjukvårdsområde, som ett komplement till nuvarande Social
ReKo.
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3. att rekommendera Regiondirektören att bland berörda chefer utse en
närsjukvårdssamordnare, särskild kontaktperson, per kommun som ingår i
ledningen för respektive närsjukvårdsområde.
4. att den ekonomiska ramen till Primärvården permanent utökas med ytterligare
50,0 miljoner kronor, utöver ordinarie uppräkning, i Budget 2021 samt
ekonomisk plan 2022 - 2023 för Region Västernorrland.”
Jonny Lundin (C) instämmer i Jessica Ulanders yrkande.
Mona Hammarstedt (KD) yrkar på återremiss med följande motivering:
Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna begär återremiss av förslag till ny
organisation av hälso- och sjukvården i Region Västernorrland. Vi anser att
underlaget för förslaget är ofullständigt och har allvarlig kritik på en rad punkter,
bland annat:
 Chefsstrukturen bör ses över så att den är rimlig och jämlikt utifrån
verksamheternas omfattning.
 Förslaget talar om en förstärkning av primärvården men säger ingenting om hur
det ska ske.
 Information saknas om hur akutuppdraget ska se ut för närsjukvårdens tre
organisationer.
 Såväl psykiatri/habilitering som tandvården borde ingå i de tre
sjukvårdsområdena.
 Härnösand, en stor kommun med både specialistmottagningar och primärvård,
berörs inte ens i underlaget.
 Ekonomiska beräkningar saknas för såväl kostnaderna för de tre
sjukvårdsområdena, för själva omorganisationen liksom kostnaderna för den nya
organisationen jämfört med den nuvarande.
 Det framgår inte av underlaget hur administrationen ska fungera men mycket i
förslaget talar för att chefsstrukturen blir väsentligt dyrare än idag.
 Vilka effekter omorganisationen kommer att ha på specialistvården när det gäller
ekonomi och stödfunktioner framgår inte.
Inkluderande, men inte begränsat till, ovan nämnda punkter är vår yrkan till
återremiss:
 Att ett bättre underlag tas fram där det tydligt framgår hur de tre vårdområdena
ska se ut, ledas, administreras, finansieras och samordnas.
Mattias Rösberg (SJVP) och Barbro Ekevärn (SJVP) instämmer i Mona
Hammarstedts yrkande.
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Elisabet Lassen (S) yrkar på en tilläggs att-sats:
”att regionstyrelsen erhåller en årlig uppföljning av organisationsförändringen.”
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag samt till Elisabet Lassens
tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mona Hammarstedt (KD) m fl:s återremissyrkande under
proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer Isabell Mixters (V) tilläggsyrkande mot avslag under
proposition, vilket godkänns, och finner att yrkandet avslås.
Ordförande ställer Jessica Ulanders (C) m fl:s tilläggsyrkande mot avslag under
proposition, vilket godkänns, och finner att yrkandet avslås.
Ordförande ställer slutligen Finansutskottets förslag och Elisabet Lassens (S)
tilläggsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att Finansutskottets
förslag med tilläggsyrkandet bifalles.
Beslutsunderlag
Arbetsgivarens förslag – Utveckling av hälso- och sjukvårdens organisation, bilaga 1
Protokollsutdrag från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden den 27
augusti 2020, § 97, bilaga 2
Protokoll CPAR MBL § 11 30 juli 2020, bilaga 2 a
Förhandlingsprotokoll MBL § 14 Vårdförbundet 2020-08-11, bilaga 2 b
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2020, § 97
Finansutskottet den 1 september 2020, § 122
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar
att genomföra en närsjukvårdsreform inom Region Västernorrland;
att organisera tre närsjukvårdsområden baserat på sjukhusen i Sollefteå,
Örnsköldsvik och Sundsvalls upptagningsområden;
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att varje närsjukvårdsområde ska ha sin utgångspunkt i primärvården och
samordnas med det lokala sjukhusets verksamheter inom medicin, kardiologi,
akutmottagning och geriatrik, neurologi och rehabilitering (GNR);
att övrig hälso- och sjukvård organiseras i två länssjukvårdsområden bestående av
somatik och psykiatri/habilitering samt områdena rättspsykiatri och folktandvård;
samt
att regionstyrelsen erhåller en årlig uppföljning av organisationsförändringen.

Reservationer
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jonny Lundin (C) och Jessica Ulander (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Mattias Rösberg (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande.
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Förprojektering Hälsocentral nybyggnad, Själevad
Projekt: 9175

Diarienummer: 20RS6498
Ärendeansvarig: Hans Axelsson
Handläggare: Jan Bergqvist
Ärendebeskrivning
Hälsocentralen i Själevad, Örnsköldsviks kommun, inryms idag i två äldre
byggnader i centrala Själevad. Byggnaderna är uppförda som ålderdomshem under
1930- och 40-tal och användningen har efter det flera gånger förändrats.
Anläggningen fick sin nuvarande användning under 1970-talet.
I fastigheten finns lokaler för läkar- och distriktssköterskemottagning med lab, bvc
med mödravård, sjukgymnastik, kurator, reception administrativa funktioner samt
personalutrymmen. Allt fördelat på två separata byggnader (50 m mellan dessa).
Någon genomgripande ombyggnad, renovering eller installationsteknisk
uppgradering för att nå modern standard för en hälsocentral har inte genomförts
sedan lokalerna togs i bruk för nuvarande verksamhet. Detta medför att dagens
slitna och otidsenliga lokaler inte är ändamålsenliga för nuvarande och kommande
verksamhetsbehov samt att man i många delar inte kan möta kraven på god
arbetsmiljö. För verksamhetens möjlighet att bedriva en så effektiv vård som
möjligt behövs dessutom lokaler där hela verksamheten kan bedrivas i samma
huskropp.
Dåvarande Länshälsan genomförde under 2017 en genomgång av lokalerna utifrån
arbetsmiljösynpunkt och konstaterade då bland annat att den ena byggnaden helt
saknar mekanisk ventilation. I den andra större byggnaden har en
ventilationsanläggning installerats vilken dock upplevs ha bristfällig funktion vilket
påverkar luftkvalitet och inomhusklimat samtidigt som brister i isolering ger stora
temperaturskillnader, varmt sommartid - kallt vintertid. Dessutom noterades brister
i ljudisolering (problem ur sekretessynpunkt), brister i belysning, delvis inte
tillgängligt för rörelsehindrade, personalens omklädnings- och duschrum i källare är
små, trånga och svåra att hålla rena och hygieniska.
Närheten till kommunens enskilt största särskilda boende beläget i grannkvarteret
vilket färdigställdes 2017 bedöms som en stor fördel för bägge parter, och motiverar
hälsocentralens befintliga placering.
Det pågår diskussioner om och planering för primärvårdens utvidgade uppdrag
vilket måste följas och beaktas i kommande process.
Utifrån problembilden ovan har en utredning/förstudie genomförts där
utvärderingen av utredda alternativ resulterat i ett förslag till uppförande av en ny
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hälsocentral på den befintliga fastigheten. Verksamheten planeras vara i full drift i
befintliga lokaler fram till den dag man flyttar över till de nya lokalerna. Under
projekttiden utvärderas och beslutas hanteringen av de befintliga byggnaderna efter
att den nya bygganden tagits i drift.
En preliminär lokalförteckning har arbetats fram omfattande c:a 1460 m2 vilket
medför en utökning av verksamhetens lokaler, vilka idag utgör 1277 m2.
Den totala utgiften för projektet har grovt bedömts till 51,0 miljoner kronor. Om
projektet senare beslutas att fullföljas, kommer en utökning av hyra att uppstå med
ca 2,0 miljoner kr/år från 2023, för vilken verksamheten behöver reservera
budgetutrymme.
Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen den 22 juni 2020.
Beslutsunderlag
Själevads Hälsocentral, Alternativ för om- eller nybyggnad, förstudierapport,
daterad 2020-06-24, bilaga 3
Genomgång av arbetsmiljösynpunkter på HC Själevad i samband med
investeringsansökan, daterad 2017-06-27, bilaga 4
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2020, § 89, bilaga 5
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2020, § 89
Finansutskottet den 1 september 2020, § 123
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra förprojektering av projekt 9175
Hälsocentral nybyggnad, Själevad;
att godkänna att 4,0 miljoner kronor för ändamålet får ianspråktas ur avsatta medel i
regionstyrelsens investeringsbudget för 2020;
att arbetena får projekteras och genomföras med upphandlade konsulter; samt
att projektet återredovisas till regionstyrelsen andra kvartalet 2021, före beslut om
detaljprojektering.

Delges
Anna-Lena Lundberg, Per Hoppman, Hans Axelsson, Jan Bergqvist
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Förprojektering Operationscentrum Örnsköldsviks sjukhus
Projektnr: 9431

Diarienummer: 20RS6520
Ärendeansvarig: Hans Axelsson
Handläggare: Jan Bergqvist
Ärendebeskrivning
Operationsavdelningen i Örnsköldsvik uppfyller på flera områden inte dagens krav
för denna typ av verksamhet. Därför bedöms upprustning/ombyggnad av lokalerna
nödvändig för att klara patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Operationsavdelningen togs i bruk i mitten av 70-talet. Sedan dess har enbart
mindre förändringar genomförts. Tekniken i grundstrukturen är från den tiden vilket
innebär att belysning, el, gas, data, skåp och förrådslösningar med mera är mycket
slitet och ålderstiget. Väsentliga brister är t ex ett ventilationssystem som krånglar,
periodvis problem med luftfuktigheten, sprinklersystem för brandskydd saknas,
brister beträffande utsug anestesigaser med mera enligt beskrivning nedan.
Operationssalarna är trånga och utan dagsljus, sladdar och kablar ligger på golvet då
vi inte har möjlighet till någon takhängd konstruktion på grund av salarnas
planlösning och placering. Förberedelse- och avvecklingsrummen är mycket små.
De används dessutom till diverse förrådslösningar blandat med disk- och
spoldesinfektor, tvättsäckar, smittförande material, vagnar, galler med mera.
Korridorerna används delvis som förråd av större medicintekniks utrustning vilket
medför allvarliga risker vid ett utrymningstillfälle i samband med risk för brand.
Utifrån dåvarande landstingsstyrelsens beslut den 8 april 2015 har en förstudie
genomförts där behov och möjligheter har utretts. Den ursprungliga förstudien
färdigställdes i april 2016 och har under första halvåret 2020 genomgått en
uppdatering, i syfte att säkerställa tidigare antaganden och idag aktuella
förutsättningar.
Förstudien redovisar resultatet av projektgruppens arbete och innehåller en
behovsbeskrivning och inriktningsmål för en ombyggnad samt preliminär
ekonomisk bedömning för projektet. Projektgruppens slutsats är att en
ombyggnation bör ske inom nuvarande lokaler, samt att dagsjukvården/
uppvakningsdelen flyttas till nuvarande hörcentral/öronmottagning. Detta alternativ
är både logistiskt och ekonomiskt fördelaktigt jämfört med andra analyserade
alternativ. Det är dessutom nödvändigt att Sterilservice ingår som en integrerad del i
det fortsatta projektet och att lösning för vertikal kommunikation till Sterilservice
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löses i befintlig byggnad eller som en addition utanför befintlig huskropp.
Förstudiens resultat avses ligga till underlag för fortsatt projektering.
Idag finns sju operationssalar på Operationscentrum i Örnsköldsvik.
Efter ombyggnad finns likaledes sju salar, varav en särskild för ögonoperationer.
Projektkostnaderna bedöms grovt för ombyggnad av Operationscentrum och
sterilcentral till c:a 213 mkr samt för omflyttningar och iordningsställande av
lokaler för de verksamheter som påverkas av investeringen till c:a 21 mkr. Om
projektet senare beslutas att fullföljas, kommer en utökning av hyra att uppstå med
ca 11,2 mkr från 2025, för vilken berörda verksamheter behöver reservera
budgetutrymme.
Nästa steg i processen innebär att ombyggnadsarbetena föreslås förprojekteras till
en bedömd utgift om 9,0 mnkr. Beloppet inryms i ovanstående bedömd
totalkostnad.
Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen den 22 juni 2020.
Yrkande
Isabell Mixter (V) yrkar på återremiss av ärendet mot bakgrund av vad som händer
med de så kallade sparförslag som lagts för specialistvården i länet.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Isabell Mixters (V) återremissyrkande under proposition, vilket
godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter finansutskottets förslag under proposition, vilket
godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Förstudierapport version 0.4, daterad 2020-06-26 (ska uppdateras till version 1.0 v
33), bilaga 6
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2020, § 90, bilaga 7
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2020, § 90
Finansutskottet den 1 september 2020, § 124
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Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra förprojektering av projekt 9431
Operationscentrum Örnsköldsvik;
att godkänna att 9,0 miljoner kronor till förprojektering av projektet får ianspråktas
ur avsatta medel i regionstyrelsens investeringsbudget för 2020; samt
att projektet återredovisas till regionstyrelsen tredje kvartalet 2021, före beslut om
detaljprojektering;

Reservation
Isabell Mixter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget återremissyrkande.

Protokollsanteckning
Isabell Mixter (V) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:
”Vänsterpartiet tycker det är mycket viktigt att operationscentrum i Örnsköldsvik
byggs om och utvecklas så att lokalerna är moderna och anpassade till
verksamheten. Vi anser dock att en projektering måste invänta vad som händer med
de så kallade sparförslagen som lagt för specialistvården i länet.”

Delges
Bo-Göran Danielsson, Anders Setterqvist, Jan Bergqvist, Hans Axelsson
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Yttrande över remiss från Socialdepartementet; God och nära vård En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Diarienummer: 20RS4167
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
huvudbetänkande av Utredningen samordnad för god och nära vård (SOU 2020:19).
Utredningen har lämnat tre tidigare delbetänkanden. Det tredje delbetänkandet
innehöll en bakgrundsanalys inför det utredningsarbete som nu genomförts.
Utredningen understryker att de två senaste betänkandena ska läsas tillsammans
som en helhet. Värt att ha med sig vid genomläsningen är också att utredningens
definition av primärvård omfattar kommunal hälso- och sjukvård.
I betänkandet lämnas ett relativt stort antal förslag som bland annat berör
samverkan, patientmedverkan och utbildning. Jämte förslagsdelen finns också ett
läsvärt avsnitt som tar upp framgångsfaktorer och potentiella hinder för en
utveckling mot mer av nära vård.
Utredningen har haft ett komplext uppdrag eftersom själva reformidén och
färdplanen mot god och nära vård bygger på gemensamma ansträngningar från stat,
regioner och kommuner. I så motto antas inte förslagen i sig leda till en större
omställning, det är mer frågan om att understödja en långsiktigt positiv utveckling.
Region Västernorrland föreslås inta en positiv hållning till flera av
utredningsförslagen. Det gäller inte minst de förslag som berör kommunal hälsooch sjukvård. Noterbart är vidare regionens förslag till yttrande när det gäller
förslaget om lagstiftning kring obligatoriska patientkontrakt. I yttrandet föreslås i att
regionerna istället får avgöra på egen hand om sådana kontrakt ska införas.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar enligt följande:
Sammanfattning sida 1 stycke två. Stryk de två första meningarna.
Punkt 4.3.1 sida 2. Stryk hela stycket
Punkt 4.3.3 sida 2. Stryk hela stycket
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Punkt 5.2.1 sida 3 och 4. Stryk hela texten och ersätt med ”Region Västernorrland
ser positivt på förslaget”
Punkt 6.2.1 sida 4. Stryk första meningen och ersätt med ”Region Västernorrland
ser positivt på förslaget”
Punkt 7.4.1 sida 4 och 5. Stryk hela texten och ersätt med ”Region Västernorrland
ser positivt på förslaget”
Mona Hammarstedt (KD) instämmer i Jonny Lundins yrkande.
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till remissyttrandet men yrkar på följande ändringar:
Att punkterna 4.3.1 och 4.3.3 och vad som yttras där stryks.
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till finansutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer finansutskottets förslag och Jonny Lundins (C) m fl:s yrkande
under proposition, vilket godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles.
Därmed faller Mats Hellhoffs (SD) yrkande.
Beslutsunderlag
Remiss från Socialdepartementet; God och nära vård - En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19), bilaga 8
Yttrande över remiss; God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19), bilaga 9
Protokollsutdrag från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden den 27
augusti 2020, § 96, bilaga 10
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2020, § 96
Finansutskottet den 1 september 2020, § 125. Ärendet överlämnades till
regionstyrelsen.
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar
att avge ”Yttrande över remiss; God och nära vård - En reform för ett hållbart
hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)”.
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Reservationer
Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C) och Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Jonny Lundins m fl:s yrkande.
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning
Mats Hellhoff (SD) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:
”Sverigedemokraterna instämmer i stort i utredningens slutsatser och förslag, men
ställer sig inte tillfullo bakom Region Västernorrlands remissyttrande. Vi
konstaterar, inte utan en viss förvåning, att Region Västernorrland när det gäller
förslagen avseende tydliggörande av kravet på samverkan i lagstiftningen, med
argument av spekulativ natur, inte anser detta nödvändigt. Detta oaktat att brist på
samverkan och samordning varit en väsentlig del av problembilden i
länsklinikorganisationen och är ett vanligt förkommande skäl till överbeläggningar
på våra sjukhus.”
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Svar på revisionsrapport ”Konsthantering”

Diarienummer: 20RS6068
Ärendeansvarig: Lars Halén
Handläggare: Sofia Viklund
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter med
anledning av revisionsrapporten ”Konsthantering”.
Den sammanvägda revisionella bedömningen är att nämnden för hållbar utveckling
inte fullt ut har en tillräcklig intern kontroll avseende konsthanteringen.
För att stärka den interna kontrollen rekommenderar Regionens revisorer att
regionstyrelsen kompletterar riktlinjen Direktupphandling med uppgifter om att
konstverksamheten tillåts genomföra direktupphandlingar på egen hand (avsnitt
6.1.1).
Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Konsthantering”, bilaga 11
Revisionsrapport ”Konsthantering”, bilaga 12
Svar på revisionsrapport ”Konsthantering”, bilaga 13
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2020, § 126
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Konsthantering”.
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Revidering av riktlinje ”Direktupphandling”

Diarienummer: 20RS8566
Ärendeansvarig: Lars Halén
Handläggare: Sofia Viklund
Ärendebeskrivning
I revisionsrapporten ”Konsthantering” konstateras att Nämnden för hållbar
utveckling inte fullt ut har en tillräcklig intern kontroll avseende konsthanteringen.
För att stärka den interna kontrollen rekommenderar Regionens revisorer att
regionstyrelsen kompletterar riktlinjen Direktupphandling med uppgifter om att
konstverksamheten tillåts genomföra direktupphandlingar på egen hand (avsnitt
6.1.1).
Riktlinjen har reviderats, ändringar markeras i med streck i kanten.
Beslutsunderlag
Riktlinje ”Direktupphandling”, bilaga 14
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2020, § 127
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att fastställa reviderad riktlinje ”Direktupphandling”.

Delges
Nämnden för hållbar utveckling
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Policy; Hantering och tillverkning av medicinsk gas

Diarienummer: 20RS6449
Ärendeansvarig: Hans Axelsson
Handläggare: Camilla Dynesius
Ärendebeskrivning
Regionens gaskommitté har en central roll för att samordna och utveckla arbetet
med medicinska gaser. Gaskommittén styr och följer upp att de yrkesgrupper som
är inblandade i hantering och användning av medicinsk gas ska följa de arbetssätt
som regionen fastställt, och som innebär att gällande regelverk efterlevs.
Rutiner och riktlinje för regionens arbete med medicinska gaser har därför fastställts
i syfte att säkerställa en tydlighet i hur arbetet ska bedrivas, och att det sker med
tillräcklig kvalitet och säkerhet.
För att ge stöd åt gällande rutiner och riktlinje, behövs en policy som vägleder och
tydliggör vårt förhållningssätt till medicinsk gas.
Policyn för medicinsk gas gäller för Region Västernorrlands alla verksamheter.
Policyn fastställs av Regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
Policy ”Hantering och tillverkning av medicinsk gas”, bilaga 15
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2020, § 87, bilaga 16
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2020, § 87
Finansutskottet den 1 september 2020, § 128
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att fastställa policy ”Hantering och tillverkning av medicinsk gas” för Region
Västernorrland.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

§ 204

Datum

Dnr

Sida

2020-09-10

20RS1

22

Handlingsplan 2021 – Regionstyrelsen för genomförandet av
Hållbarhetsplan 2020 - 2024

Diarienummer: 20RS6553
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade i februari 2020 att årliga handlingsplaner för
genomförandet av Region Västernorrlands Hållbarhetsplan 2020 – 2024 ska tas
fram i Regionstyrelsen, Nämnden för hållbar utveckling samt Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelsens handlingsplan beskriver övergripande de åtgärder som behöver
genomföras 2021 för att målsättningar i Hållbarhetsplanen ska nås till 2024 inom de
fyra målområdena. Aktiviteter kopplat till handlingsplanen genomförs i
verksamheterna och hanteras i befintlig struktur och rutin för planering och
uppföljning.
Temaåret för 2021 är hållbar resursanvändning och särskilt fokus kommer att läggas
på aktiviteter inom det området. Parallellt med fokusområdet löper aktiviteter och
insatser på inom andra områden för en hållbar organisation.
Yrkande
Isabell Mixter (V) yrkar på återremiss:
Vi vill att ärendet kompletteras med siffror på:
- Hur mycket energi vi använder idag och vad 30 miljoner i energieffektiviserande
åtgärder beräknas leda till för minskning.
- Hur stor del av vår energi som vi använder idag producerar vi själva och hur stor
ökning leder 10 miljoners investering till i form utav solel?
- Hur beräknas de 12 miljonerna för klimatanpassning användas?
- Hur mycket närmare delmålen i hållbarhetsplanen beräknas vi komma?
Glenn Nordlund (S) yrkar att ärendet avgörs idag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Isabell Mixters (V) återremissyrkande under proposition, vilket
godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter finansutskottets förslag under proposition, vilket
godkänns, och finner att finansutskottets förslag bifalles.
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Beslutsunderlag
Handlingsplan 2021 – Regionstyrelsen, bilaga 17
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2020, § 129
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag
att godkänna ”Handlingsplan 2021 – Regionstyrelsen” för genomförande av
Hållbarhetsplan 2020 – 2024.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

§ 205

Datum

Dnr

Sida

2020-09-10

20RS1

24

Avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland

Diarienummer: 20RS8235
Ärendeansvarig: Lars-Erik Marklund
Handläggare: Antonia Bergström
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Länsöverenskommelsen Västernorrland slöts för att stärka samverkan med
civilsamhällets aktörer i syfte att stärka samspelet mellan den idéburna sektorn
och Region Västernorrland, detta för att stärka demokratin och hållbar
samhällsutveckling i länet. Ambitionen har varit att över tid utveckla en
gemensam arbetsmetod för dialog och informationsutbyte.
I dess nuvarande form och struktur har överenskommelsen inte uppfyllt sitt
syfte. Samverkan med civilsamhället är fortsatt lika viktigt men bättre
samverkansmodeller behövs och därför föreslås en avveckling av
Länsöverenskommelsen Västernorrland.
Länsöverenskommelsen Västernorrland antogs av regionfullmäktige, 26–27/4
2017, som initialt tilldelade uppdraget till personalpolitiska och allmänna
utskottet från 2017. Uppdraget tilldelades Nämnden för hållbar utveckling från
2019.
Otydligheter kring Länsöverenskommelsen Västernorrland
En anledning till att ansvaret för överenskommelsen flyttats har varit
svårigheter att hitta en given plats för den inom Region Västernorrland. Detta
har försvårat arbetet med att förankra och utveckla länsöverenskommelsen. Det har
även funnits vissa otydligheter kring representation från den idéburna sidan.
I jämförelse med andra forum där idéburna aktörer ingår (exempelvis
Regionala pensionärsrådet eller HälsosamY) så saknas det för överenskommelsen
en tydlig struktur för hur idéburna representanter ska tillsättas. Frågan om
representation definieras inte heller i själva överenskommelsen på annat sätt än att
antalet ska vara likställt med antalet representanter från regionens sida. Då beslutad
finansiering för uppdraget inte omfattat exempelvis arvode för idéburna
representanter har det begränsat möjligheter till deltagande för vissa organisationer.
I arbetet har också ett antal juridiska försvårande aspekter uppmärksammats.
Vissa delar i överenskommelsen innehåller oklarheter hur de ska tolkas och de kan
skapa konflikt med bland annat Kommunallagen.
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När länsöverenskommelsen formulerades togs utgångspunkt i den nationella
Överenskommelsen inom det sociala området. I februari 2018 förändrades den
nationella överenskommelsen till en ny struktur: Den nya strukturen för samverkan
heter Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila
samhället, NOD. Dessa förändringar har inte fullt ut kunnat beaktas i det regionala
arbetet.
Ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland
Under 2018–2019 utarbetades en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för
Västernorrland. Strategin togs fram i dialog och samverkan med en rad lokala,
kommunala och nationella aktörer. Beslut om RUS 2020 – 2030 fattades av
regionfullmäktige i februari 2020.
Som en del av RUS-processen har en översyn genomförts av de formella
samverkansstrukturerna för regional utveckling i Västernorrland. Under arbetet har
det blivit tydligt att mer komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt för att
nå resultat. Översynen av formella samverkansstrukturer kopplat till RUS har därför
resulterat i att avveckla ett antal formella samverkansforum och nätverk till förmån
för ett mer utmaningsdrivet arbetssätt, där frågan eller utmaningen sätts i centrum.
Strategi för medborgardialog
Under våren 2020 har även regionfullmäktige antagit en strategi för
medborgardialog, där den idéburna sektorn omnämns som en viktig part.
Vikten av samverkan och dialog
Samverkan och dialog med civilsamhällets aktörer ä viktig, både för Region
Västernorrlands verksamhetsutveckling men också för regional utveckling i
Västernorrland. Det är därför angeläget att hitta arbetsmetoder som gör dialog och
samverkan till en mer integrerad del i organisationens ordinarie arbetssätt. Syftet
med Länsöverenskommelsen Västernorrland är fortfarande aktuellt. Men då målen
med överenskommelsen inte uppnåtts är förslaget att avveckla den nuvarande
Länsöverenskommelsen Västernorrland. Det är önskvärt att en avveckling av
Länsöverenskommelsen åtföljs av en översyn av samt förslag på hur samverkan och
dialog med civilsamhällets aktörer kan stärkas inom Region Västernorrland.
Yrkanden
Mona Hammarstedt (KD) yrkar på en ändring av första att-satsen:
”att revidera Länsöverenskommelsen Västernorrland så att den utformas och
anpassas efter nuvarande förutsättningar”.
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) instämmer i Mona Hammarstedts
yrkande.
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Glenn Nordlund (S) yrkar på en tilläggs att-sats:
”att uppdra till regiondirektören att göra en översyn av nuvarande samverkan
mellan civila samhället och Region Västernorrland, samt att denna åtföljs med
förslag på en metod och struktur för samverkan i syfte att stärka hållbar
regional utveckling och god och nära vård.”
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) instämmer i Glenn Nordlunds
yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer första att-satsen i finansutskottets förslag och Mona
Hammarstedt (KD) m fl:s ändringsyrkande under proposition, vilket godkänns, och
finner att finansutskottets förslag bifalles.
Ordförande ställer därefter eget yrkande under proposition, vilket godkänns, och
finner att yrkandet bifalles.
Beslutsunderlag
Länsöverenskommelsen Västernorrland, bilaga 18
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 26 augusti 2020, § 76, bilaga 19
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling den 26 augusti 2020, § 76
Finansutskottet den 1 september 2020, § 130
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar
att avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland; samt
att uppdra till regiondirektören att göra en översyn av nuvarande samverkan
mellan civila samhället och Region Västernorrland, samt att denna åtföljs med
förslag på en metod och struktur för samverkan i syfte att stärka hållbar
regional utveckling och god och nära vård.

Reservation
Mona Hammarstedt (KD), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg
(SJVP) och Barbro Ekevärn (SJVP) reserverar sig mot beslutet avseende första attsatsen till förmån för Mona Hammarstedts m fl:s ändringsyrkande
Ordförandens sign

Justerandens sign
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Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden angående ekonomi
i balans för specialistvården

Diarienummer: 20RS8570
Ärendeansvarig: Lars Halén
Handläggare:
Ärendebeskrivning
Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 juni 2020, § 75, gavs en
lägesrapport om ytterligare besparingsåtgärder år 2020 – 2022 för specialistvården.
Nämnden beslutade att informera Regionfullmäktige att, bland annat på grund av
corona-pandemin, så bedöms att nödvändiga förändringar till viss del inte kan
genomföras och att nämnden därmed ser svårigheter med att klara sin tilldelade
budget.
Under överläggningarna
Styrelsen enades om att uppdra till regiondirektören att nyttja
Regionledningsförvaltningens resurser för att kvalitetssäkra specialistvårdens
handlingsplan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 juni 2020,
§ 75 bilaga 20
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2020, § 131
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige beslutar
att uppdra till regiondirektören att nyttja Regionledningsförvaltningens resurser för
att kvalitetssäkra specialistvårdens handlingsplan; samt
att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning
Mattias Rösberg (SJVP) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Det hade gått bättre med Sjukvårdspartiets budget.”
Ordförandens sign

Justerandens sign
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Coompanion- Kooperativ Utveckling Västernorrland:
Årsredovisning 2019

Diarienummer: 20RS6573
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Maria Lidgren
Ärendebeskrivning
Coompanion- Kooperativ Utveckling Västernorrland ekonomisk
Förening (Coompanion) startades 1991 och har sedan dess verkat som resurs för
kooperativt och socialt företagande i länet. Grundverksamheten är att bedriva
rådgivning och kommunicera kring kooperation i enlighet med uppdrag och
efterfrågan- före, under och efter start av kooperativa företag och liknande
verksamheter. Basverksamheten finansieras av Tillväxtverket, Region
Västernorrland, Timrå Kommun, Sundsvalls kommun samt medlemsinsatser och
projektmedel. Aktuellt samverkansavtal mellan Region Västernorrland och
Coompanion Västernorrland löper 2018-2020 och Coompanion erhåller 400 000
kronor årligen.
Styrelsen för Coompanion har inkommit med en årsredovisning för 2019.
Beslutsunderlag
Coompanions årsredovisning 2019, bilaga 21
Beredning
Finansutskottet den 1 september 2020, § 132
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att lägga Coompanions årsredovisning 2019 till handlingarna.
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Yttrande över remiss från Finansdepartementet; Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
(SOU 2020:8)

Diarienummer: 20RS2321
Ärendeansvarig: Maria Lidgren
Handläggare: Susanne Sahlin
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den statliga
utredningen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU
2020:8), även omnämnd Kommunutredningen.
Syftet med utredningen är att, utifrån en nulägesbeskrivning om dagens
förutsättningar och utmaningar, ta fram förslag på fokusområden och
strukturåtgärder för att säkerställa att kommunerna i landet har den drifts- och
utvecklingskapacitet som krävs för att utföra det kommunala uppdraget och möta
den förväntan som invånarna har på kommunal service och välfärd.
Remissvaret har sammanställts med utgångspunkt från dialog med de kommuner i
länet som erbjudits att inkomma med synpunkter på utredningen; Kramfors, Timrå
och Sollefteå. Dialog kring utredningen har också förts inom ramen för en
remissgrupp som sammankallats av SKR, Sveriges kommuner och regioner.
Remissvarets disposition
Den beskrivning av nuläge och framtida utmaningar som utredningen ger kring
nuvarande och framtida kommunala välfärdsuppdrag stämmer väl överens med den
bild vi har både på kommunal och regional nivå i Västernorrland. Flera av
utmaningarna som utredningen beskriver som framtida är dessutom högst påtagliga
i vårt län, där tre av de drygt trettiotalet utpekade kommuner med stor
socioekonomisk utsatthet finns.
De förslag som utredningen lägger fram bedöms kunna öka kommunernas kapacitet
att klara det framtida välfärdsuppdraget har fokus på kommunal samverkan,
kommunsammanslagningar, förändringar av kommunernas grunduppdrag samt
asymmetrisk styrning.
Region Västernorrlands yttrande tar sin utgångspunkt i hur de kommuner som
uppmanats att inkomma med remissvar bedömer förslagen samt hur den regionala
förmågan till att skapa regional attraktivitet och hållbar regional utveckling
påverkas och stärks beroende på kommunernas förmåga och kapacitet att klara
välfärdsuppdraget och att ingå i olika samverkanslösningar som bidrar till regional
utveckling och attraktivitet.
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Yrkanden
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Region Västernorrlands yttrande men yrkar på
följande ändring:
Att texten i näst sista stycket på sidan 6 i avsnittet "Kommunernas
kompetensförsörjning" stryks och ersätts med följande text:
Region Västernorrland delar inte utredningens uppfattning att insatser mot så
kallade nyanlända skulle ge någon effekt över huvud taget. Region Västernorrland
motsätter sig också rekryteringsåtgärder särskilt riktade mot etnicitet eller
bakgrund.
Inte heller delar Region Västernorrland utredningens förslag avseende en
förlängning av de äldres arbetsliv, då den kategori som skulle behöva förlänga sitt
arbetsliv, det vill säga höja sin pensionsålder, är den kategori som mest behöver
förkorta sitt arbetsliv och egentligen sänka sin pensionsålder.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till regionala utvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer regionala utvecklingsutskottets förslag och Mats Hellhoffs (SD)
ändringsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att regionala
utvecklingsutskottets förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Remiss från Finansdepartementet: Starkare kommuner SOU 2020:8, bilaga 22
Yttrande över remiss; Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), bilaga 23
Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 3 september 2020, § 78
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att avge ”Yttrande över remiss; Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)”.

Reservation
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande.
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Yttrande över Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi för Nya
Ostkustbanan

Diarienummer: 20RS5343
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs
Ärendebeskrivning
Trafikverket presenterade ett förslag till utbyggnadsstrategi för Nya Ostkustbanan
innan sommaren och efterfrågar yttrande över rapporten, från bland andra Region
Västernorrland, senast 18 september.
Region Västernorrland ingår som en av sju regioner i samarbetet Botniska
korridoren (BK) och är en av huvudägarna i Nya Ostkustbanan AB. BK-samarbetet
och bolaget kommer också avge yttranden över trafikverkets förslag till
utbyggnadsstrategi.
Bakgrund
Utbyggnaden av en modern järnväg med dubbelspårsstandard mellan Gävle –
Härnösand (Västeraspby) är en av norra Sveriges viktigaste utvecklingsfrågor.
Regionerna (Gävleborg och Västernorrland) samt kommunerna längs banans
sträckning (från Gävle i söder till Örnsköldsvik i norr) har samverkat kring frågan
om en upprustning och utbyggd kustjärnväg (Nya Ostkustbanan) i många år.
Under början av 2000-talet ökade deltagarna (regionerna och kommunerna) tempot
i frågan och bedrev utredningar och påverkan genom projekt. Sedan 2015 är arbetet
placerat i ett gemensamt ägt bolag (Ostkustbanan 2015 AB vilket kallas Nya
Ostkustbanan AB).
Att bygga ny järnväg mellan Gävle – Härnösand (Västeraspby) med
dubbelspårsstandard som klarar persontåg med hastigheter upp till 250 km/h samt
750 meter långa godståg med 25 tons axeltryck (STAX) kommer kosta cirka 40
miljarder kronor.
Fram till 2013 fanns inga pengar avsatta för att förverkliga utbyggnaden av Nya
Ostkustbanan. Idag finns regeringsbeslut om 8,1 miljarder kronor till utbyggnaden
av två etapper (Gävle – Kringlan samt Sundsvall – Dingersjö varav arbetet med den
sistnämnda har påbörjats) och två triangelspår (Bergsåkerstriangeln (färdig 2021)
samt Malandstriangeln (färdig 2023 – 2024).
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Dessutom har EU beslutat förlänga en av sina TEN-T-korridorer (Scandinavian
Mediterranean Corrdior) från Stockholm upp till Luleå. Det innebär att EU kan vara
med och delfinansiera utbyggnadskostnaderna med någonstans mellan 10 – 50
procent av den totala kostnaden.
Trafikverket har historiskt delat in Nya Ostkustbanans sträckning mellan Gävle –
Härnösand (Västeraspby) i 17 byggnadstekniska etapper, ofta mellan mindre orter
eller platser. Bland andra Region Västernorrland har under senare år förordat att
utbyggnaden av järnvägen planeras genom färre och längre funktionella etapper
mellan städerna och de större noderna längs sträckan. Region Västernorrland med
flera har menat att utbyggnaden då kan göras snabbare än annars samt att man får ut
fler nyttor tidigare.
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning
Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi överensstämmer i allt väsentligt med
Region Västernorrlands ståndpunkter och prioriteringar. Det är i sig en framgång
och ett kvitto på hur komplex frågan är och hur långt vi har kommit i det
gemensamma arbetet.
Region Västernorrland har under längre tid förespråkat en offensiv
utbyggnadsstrategi där sträckan skulle kunna delas in i fem funktionella etapper och
färdigställas i sin helhet någon gång mellan 2030 – 2035.
Det är positivt att Trafikverket nu föreslår att de 17 byggnadstekniska etapperna ska
kompletteras och utgöras av sex funktionella etapper.
Vi kan glädjas åt att Trafikverkets och delägarnas förslag till utbyggnadsstrategi nu
harmoniserar på ett tydligare sätt än tidigare. Region Västernorrland, bolagets andra
delägare och Trafikverket har prioriterat och avsatt resurser till att fördjupa
samverkan över en lägre tid.
Region Västernorrlands yttrande är samordnat med bland andra det från landets sju
nordligaste regioner (inom ramen för Botniska korridoren-samarbetet) och Nya
Ostkustbanan AB:s yttrande.
Beslutsunderlag
Rapport ”Bristanalys Nedre Norrland – Förslag till Utbyggnadsstrategi”, bilaga 24
Yttrande över Trafikverkets rapport ”Bristanalys Nedre Norrland – Förslag till
Utbyggnadsstrategi”, bilaga 25
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Beredning
Regionala utvecklingsutskottet den 3 september 2020, § 79
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag
att avge Yttrande över Trafikverkets rapport ”Bristanalys Nedre Norrland –
Förslag till Utbyggnadsstrategi”.

Delges
Trafikverket
Deltagarna i projekt Botniska korridoren
Delägarna i Nya Ostkustbanan AB
Sollefteå kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
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Särskilda uppdrag med primärvårdsanknytning

Diarienummer: 20RS6426
Ärendeansvarig: Anna-Lena Lundberg
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland driver i egen regi särskilda uppdrag som inte ingår i Vårdval
Primärvård. Uppdragen är tillgängliga att nyttja för alla vårdgivare som bedriver
primärvård inom Västernorrlands län. Uppdragen omnämns i Vårdvalets regelbok
för primärvård (2020) avsnitt 4.3.
För tre av uppdragen har omfattning och inriktning inte tidigare preciserats. Förslag
till uppdragsbeskrivningar har förelagts hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut och
fastställande. Uppdragen är:




1177 Vård på telefon, VPT, vårdguiden på telefon
Ungdomsmottagningen
Primärvårdens barn- och föräldrapsykologer

I förslagen till uppdrag anges bland annat mål, inriktning, målgrupper och hur
verksamheten på en övergripande nivå ska bedrivas och följas upp. Vidare anges
vissa ekonomiska förutsättningar. Det pågår en översyn av den ekonomiska
ersättningen för de särskilda uppdragen.
Beslutsunderlag
Särskilt uppdrag till primärvårdsförvaltningen att bedriva verksamheten 1177,
Vårdguiden på telefon bilaga 26
Särskilt uppdrag till primärvårdsförvaltningen att bedriva verksamhet med
ungdomsmottagning, bilaga 27
Särskilt uppdrag till primärvårdförvaltningens verksamhet föräldra- och
barnhälsovårdspsykologer, bilaga 28
Beredning
Vårdvalsutskottet den 2 september 2020, § 37
Beslut:
Regionstyrelsen beslutar på vårdvalsutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.
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Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer: 20RS1126
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2020-06-01 -- 2020-06-30 delegerat till upphandlingschef,
bilaga 29
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2020-06-01 -- 2020-06-30 delegerat till ekonomidirektör,
bilaga 30
Redovisning av beslut fattade på delegation från regionstyrelsen (5.3),
tilldelningsbeslut 2020-08-01 -- 2020-08-31 delegerat till upphandlingschef,
bilaga 31
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Delgivningar

Protokoll
Nämnden för hållbar utveckling: 26 augusti 2020, bilaga 32
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 27 augusti 2020, bilaga 33
Finansutskottet: 18 augusti 2020
Regionala utvecklingsutskottet: 19 augusti 2020
Personalpolitiska och allmänna utskottet: 19 augusti 2020

Rapporter
Norrlandsförbundet: Verksamhetsberättelse 2019, bilaga 34
Skrivelser
Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna: Angående statsbidrag för att
ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19, bilaga 35
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Vid protokollet

Ann Christin Hamrén
Justeras

Glenn Nordlund

Jonny Lundin
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