Dokumentnamn

PROTOKOLL §§ 29-76
REGIONSTYRELSENS
FINANSUTSKOTT
Tjänsteställe, handläggare

Datum

Dnr

Sida

Regionledningsförvaltningen
Ann Christin Hamrén

2021-04-07

21RS1

1(85)

Tid:

2021-04-07

Plats:

Teamsmöte

NÄRVARANDE
Ledamöter
Glenn Nordlund (S)
Sara Nylund (S)
Per Wahlberg (M)
Jonny Lundin (C)
Mattias Rösberg (SJVP)

ordförande
vice ordförande
deltar ej i §§ 31-42, 60, 68-73

Under föredragningarna
Sarah Karlsson (L)
Åsa Bellander
Tjänstemän
Dick Rytterdahl
Lars Halén
Ann Christin Hamrén

sekreterare

Inför sammanträdet lämnades följande informationer:
Rättspsykiatriska regionkliniken i Nacksta, detaljprojektering till- och ombyggnad
vårdlokaler (bilaga A)
Bengt Eriksson, Michael Nordström
Upphandling IT-konsulter
Arnold Eriksson
Årsredovisning 2020 samt övrig ekonomi information (bilaga B-D)
Dick Rytterdahl, Lars Halén
Revisionsrapport – Granskning av ägarstyrning och uppsiktsplikt (bilaga E)
Hanna Wahlund, Sara Sultan
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSENS
FINANSUTSKOTT

§ 29

Datum

Dnr

Sida

2021-04-07

21RS1

2

Val av justerare

Finansutskottet beslutar
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 30

Fastställande av föredragningslista

Ett ärende utgick: ”§ 74, Försäljning av hjälpmedel till statlig myndighet”
Ett extra ärende anmäldes: ”§ 76, Kompletteringsbudget för 2021 års
investeringsplan”.
Finansutskottet beslutar
att med ovan nämnd ändring fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSENS
FINANSUTSKOTT

§ 31

Datum

Dnr

Sida

2021-04-07

21RS1

3

Motion från Mona Hammarstedt (KD) om utökat vårdval för en
stärkt primärvård

Diarienummer: 18RS10769
Ärendebeskrivning
Mona Hammarstedt (KD) har inkommit med en motion om utökat vårdval för en
stärkt primärvård.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 28, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 28
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen: ”Centerpartiet ser vårdval och en mångfald av utförare som en möjlighet
för både patienter och medarbetare som dessutom kan bidra till både utveckling av
verksamheter och en förbättrad ekonomi. En ökad valfrihet för den enskilde och en
öppenhet för alternativa driftsformer i hälso- och sjukvården i Västernorrland.”
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Datum

Dnr

Sida

2021-04-07

21RS1

4

Motion från Sanna Jonsson (C) om vårdval inom specialistvården

Diarienummer: 19RS11722
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om vårdval inom specialistvården.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 30, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 30
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen: ”Centerpartiet ser vårdval och en mångfald av utförare som en möjlighet
för både patienter och medarbetare som dessutom kan bidra till både utveckling av
verksamheter och en förbättrad ekonomi. En ökad valfrihet för den enskilde och en
öppenhet för alternativa driftsformer i hälso- och sjukvården i Västernorrland.”
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Datum

Dnr
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21RS1
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Motion från Sanna Jonsson (C) om vårdval inom barn- och
vuxenpsykiatrin

Diarienummer: 20RS2101
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om vårdval inom barn- och
vuxenpsykiatrin.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 32, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 32
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen: ”Centerpartiet ser vårdval och en mångfald av utförare som en möjlighet
för både patienter och medarbetare som dessutom kan bidra till både utveckling av
verksamheter och en förbättrad ekonomi. En ökad valfrihet för den enskilde och en
öppenhet för alternativa driftsformer i hälso- och sjukvården i Västernorrland.”
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Sida

2021-04-07

21RS1

6

Motion från Sanna Jonsson (C) om vårdval inom vuxenpsykiatrin

Diarienummer: 20RS10407
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om vårdval inom vuxenpsykiatrin.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 34, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 34
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen: ”Centerpartiet ser vårdval och en mångfald av utförare som en möjlighet
för både patienter och medarbetare som dessutom kan bidra till både utveckling av
verksamheter och en förbättrad ekonomi. En ökad valfrihet för den enskilde och en
öppenhet för alternativa driftsformer i hälso- och sjukvården i Västernorrland.”
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Jonny Lundin (C) och Sanna Jonsson (C) om en ökad
konkurrensutsättning av hälso- och sjukvården

Diarienummer: 20RS11239
Ärendebeskrivning
Jonny Lundin (C) och Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om en ökad
konkurrensutsättning av hälso- och sjukvården.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 35, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 35
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen: ”Centerpartiet ser vårdval och en mångfald av utförare som en möjlighet
för både patienter och medarbetare som dessutom kan bidra till både utveckling av
verksamheter och en förbättrad ekonomi. En ökad valfrihet för den enskilde och en
öppenhet för alternativa driftsformer i hälso- och sjukvården i Västernorrland.”
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Sanna Jonsson (C) om bolagisering av Folktandvården

Diarienummer: 20RS11721
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om bolagisering av Folktandvården.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 31, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 31
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen: ”Centerpartiet ser vårdval och en mångfald av utförare som en möjlighet
för både patienter och medarbetare som dessutom kan bidra till både utveckling av
verksamheter och en förbättrad ekonomi. En ökad valfrihet för den enskilde och en
öppenhet för alternativa driftsformer i hälso- och sjukvården i Västernorrland.”
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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§ 37
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Motion från Jonny Lundin (C) och Sanna Jonsson (C) om att
investera i och bolagisera Rättspsykiatriska regionkliniken

Diarienummer: 20RS11238
Ärendebeskrivning
Jonny Lundin (C) och Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion att investera
i och bolagisera Rättspsykiatriska regionkliniken.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 36, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 36
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen: ”Centerpartiet ser vårdval och en mångfald av utförare som en möjlighet
för både patienter och medarbetare som dessutom kan bidra till både utveckling av
verksamheter och en förbättrad ekonomi. En ökad valfrihet för den enskilde och en
öppenhet för alternativa driftsformer i hälso- och sjukvården i Västernorrland.”
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Datum

Dnr
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2021-04-07
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Motion från Isabell Mixter (V) och Carina Hellström (V) om det är
dags för översyn av lönepolicyn och en offensivare tillämpning av
den vi har?

Diarienummer: 19RS7556
Ärendebeskrivning
Isabell Mixter (V) och Carina Hellström (V) har inkommit med en motion om det är
dags för översyn av lönepolicyn och en offensivare tillämpning av den vi har?
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 29, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 29
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att anse motionen besvarad.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Dnr
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21RS1

11

Motion från Mats Hellhoff (SD) om att införa
veckoslutstjänstgöring

Diarienummer: 20RS4110
Ärendebeskrivning
Mats Hellhoff (SD) har inkommit med en motion om att införa
veckoslutstjänstgöring.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 33, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 33
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Jessica Ulander (C) och Kristina Eriksson (C) om
försvarets förväntningar på regionen

Diarienummer: 20RS11395
Ärendebeskrivning
Jessica Ulander (C) och Kristina Eriksson (C) har inkommit med en motion om
försvarets förväntningar på regionen.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 37, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 mars 2021, § 37
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att anse motionen besvarad.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.
Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till
motionen
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Henrik Sendelbach (KD) om ofrivillig ensamhet

Diarienummer: 19RS5696
Ärendebeskrivning
Henrik Sendelbach (KD) har inkommit med en motion om ofrivillig ensamhet.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till motionen.
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) bifallsyrkande till
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag
bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 30 mars 2021, §, bilaga
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling den 30 mars 2021, §
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att första att-satsen anses besvarad; samt
att avslå andra att-satsen.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion från Jonny Lundin (C) om ägandet av Norrtåg

Diarienummer: 19RS11724
Ärendebeskrivning
Jonny Lundin (C) har inkommit med en motion om ägandet av Norrtåg.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) och Per Wahlberg (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jonny Lundins (C) och Per Wahlbergs (M) yrkande under
proposition, vilket godkänns, och finner att bifallsyrkandet till motionen bifalles.
Beslutsunderlag
Motion, bilaga
Yttrande över motion, bilaga
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 30 mars 2021, §, bilaga
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling den 30 mars 2021, §
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att bifalla motionen.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionfullmäktige.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år

Diarienummer: 21RS1598
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Jessica Åström
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har
kommit fram under beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning § 63 ska landstingsstyrelsen årligen
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen bör göras på
fullmäktiges sammanträde i april.
Följande motioner har inte besvarats inom ett år:

Ordförandens sign

Motion
Persontrafik på Ådalsbanan
Beredning pågår

Inlämnad
2018-08-30

Motionär/er
Jonny Lundin (C)

Avgiftsfri psykiatrisk tvångsvård
Beslut Regionfullmäktige
2021-02-24-25

2018-09-07

Kenneth Challis (-)

Utökat vårdval för en stärkt primärvård
Regionfullmäktige
2021-04-28-29

2018-10-25

Mona Hammarstedt
(KD)

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Inför tillitsbaserad styrning
Beredning pågår

2019-03-20

Bo Grafström

Se över regionens medlemskap i olika
samverkansorgan
Regionfullmäktige
2021-04-28-29

2019-05-27

Roger Byström (C)
Mattias Rösberg
(SJVP) Mona
Hammarstedt (KD)

Ofrivillig ensamhet
Regionfullmäktige
2021-04-28-29

2019-06-04

Henrik Sendelbach
(KD)

Utveckla Österåsens hälsohem
till nationellt rehabcenter
Beslut Regionfullmäktige
2021-01-20

2019-06-05

Bo Grafström (KD)

Utveckla den brukarstyrda inläggningen 2019-06-25
inom psykiatrin i Region
Västernorrland
Beslut Regionfullmäktige
2021-02-24-25
Dags för översyn av lönepolicyn och en
offensivare tillämpning av den vi har
Regionfullmäktige
2021-04-28-29

2019-08-19

Isabell Mixter (V),
Carina Hellström (V)

Avskaffa New Public Management
Beredning pågår

2019-10-07

Bo Grafström (KD)

Screening av lungcancer
Beslut Regionfullmäktige
2021-01-20

2019-10-17

Mona Hammarstedt
(KD)

Första linjens ansvar för barn och ungas 2019-10-21
psykiska hälsa
Beslut Regionfullmäktige
2021-02-24-25

Mona Hammarstedt
(KD)

Sluta upp med gratisfika
Beredning pågår
Ordförandens sign

Isabell Mixter (V)

Justerandens sign

2019-11-11
Exp den

Isabell Mixter (V)
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Inrätta barnskyddsteam
Beslut Regionfullmäktige
2021-01-20

2019-11-19

Mona Hammarstedt
(KD)

Ägande av Norrtåg
Regionfullmäktige
2021-04-28-29

2019-11-21

Jonny Lundin (C)

Entreprenad av sjukhuset i Sollefteå
Beredning pågår

2019-11-21

Roger Byström (C)

Vårdval inom Specialistvården
Regionfullmäktige
2021-04-28-29

2019-11-21

Sanna Jonsson (C)

Bolagisering av Folktandvården
Regionfullmäktige
2021-04-28-29

2019-11-21

Sanna Jonsson (C)

Dags att lyfta fysioterapeuternas
kompetens och spara pengar
Beslut Regionfullmäktige
2021-01-20

2019-11-28

Isabell Mixter (V)

Ökad fysisk aktivitet mot psykisk
ohälsa
Beslut Regionfullmäktige
2021-02-24-25

2020-01-29

Kjell Bergkvist (C)

2020-02-26

Sanna Jonsson (C)

Vårdval inom Barn och
ungdomspsykiatrin
Regionfullmäktige
2021-04-28-29

Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar förslå att regionfullmäktige
beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den
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Protokollsanteckning
Jonny Lundin (C) lämnar en protokollsanteckning lydande:
”Det är anmärkningsvärt att motionen ”Persontrafik på Ådalsbanan” inlämnad av
Jonny Lundin (C) 2018-08-30 (för mer än 2 1/2 år sedan) ännu ej har aktualiserats
för ett slutligt politiskt ställningstagande av Regionfullmäktige. Sakfrågan är
dessutom i sig högst aktuell med anledning av den möjlighet till persontrafik som
Ådalsbanans upprustning ger nya förutsättningar för.”

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den
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Uppföljning av verkställda bifallna motioner under juni 2020 –
februari 2021

Diarienummer: 21RS1599
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Anki Hamrén
Ärendebeskrivning
Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 26 april 2006, § 66, ska regionstyrelsen
årligen för fullmäktige redovisa om, när och på vilket sätt de motioner har
verkställts som bifallits under de föregående fyra åren före redovisningen, dock att
verkställda motioner därvid avrapporteras vid endast ett tillfälle.
Nedan följer en redovisning över vilka motioner som verkställts sedan föregående
redovisning i regionfullmäktige den 17 juni 2020.
Regionfullmäktige den 24–25 oktober 2018
Motion om sängtvätt på länets sjukhus
Dnr 17RS5359
Beslut
att bifalla motionen.
Följande har hänt.
En samlad rapport är under framtagande och underlag håller på att sammanställas
för beräkning av investerings- och ombyggnadskostnader samt nyckeltal som styr
produktionen. Motionens förslag om utredning är genomförd.
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att lägga redovisningen av verkställda motioner till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsberättelse 2020 Beredningen för medborgardialog

Diarienummer: 20RS11575
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Antonia Bergström
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen för medborgardialog har upprättat verksamhetsberättelse
för 2020.
Beredningen för medborgardialog har sammanträtt vid fem tillfällen under 2020. På
grund av pandemin har ett antal av sammanträdena genomförts via länk för att
minska smittspridningen av covid-19.
Som planerat sedan tidigare verksamhetsår så genomfördes under januari och
februari sex medborgardialoger inför omställningen till nära vård. Arbetet
genomfördes i samarbete med SocialReKo och tillika länets kommuner.
Budgeten för beredningen för medborgardialog under verksamhetsåret 2020 har
omfattat 582 000 kr och kostnaderna har uppgått till 308 000 kronor vilket innebär
ett överskott 274 000 kronor.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 Beredningen för medborgardialog, bilaga
Beredning
Beredningen för medborgardialog den 17 februari 2021, § 3
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2020 Beredningen för medborgardialog” till
regionfullmäktige.

Ordförandens sign
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Verksamhetsberättelse 2020 Presidiekonferensen

Diarienummer: 20RS11574
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Johanna Bylander
Ärendebeskrivning
Presidiekonferensen har upprättat verksamhetsberättelse för 2020.
Presidiekonferensen har till uppgift att planera inför fullmäktigesammanträdet, som
innefattar bland annat föredragningslista och talartider samt lägga fram förslag till
regionens förtroendemannaorganisation, arvoden och ersättningar.
Presidiekonferensen har även till uppgift att driva Region Västernorrlands inre
demokratiutveckling.
Presidiekonferensen har till uppgift att lägga fram förslag till arvoden och andra
ersättningar till regionens förtroendevalda i de organ där fullmäktige enligt
författning, avtal eller annan överenskommelse ska besluta om ersättningsnivåer
och regelverk för arvoden och ersättningar.
Med inre demokratiutveckling menas politiska arbetsformer och beslutsprocesser.
Målet är ett starkt Regionfullmäktige med engagerade och motiverade ledamöter.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 Presidiekonferensen, bilaga
Beredning
Presidiekonferensen den 9 februari 2021, § 18
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2020 Presidiekonferensen” till
regionfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse 2020 Rådet för jämställdhet, jämlikhet och
folkhälsa

Diarienummer: 20RS11577
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Peter Möllerswärd
Ärendebeskrivning
Rådet för jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa har upprättat verksamhetsberättelse
för 2020.
Rådet har genomfört fyra sammanträden innefattande följande föredragningar:
2019-04-09
 Agenda 2030 mål 3
 Utbildning i jämlik hälsa
 Beredning – policy för jämlik hälsa
2019-09-12
 Grundkurs - Jämställdhet och jämlikhet
 Agenda 2030 och folkhälsopolitiken
 Jämställd och jämlik hälsa – hur ser det ut?
 Hälsoekonomi med jämlikhetsfokus
2019-11-29
 Barnkonventionen blir lag 2020 – vad innebär det för Region Västernorrland?
 Information om kartläggning av folkhälsoarbetet i regionen
2020-04-19
 Hållbarhetsplanen och CEMR-deklarationen – Vad innebär det för Region
Västernorrland?
 Jämställdhetspriset 2020
 Resultat från enkäten – Hälsofrämjande insatser i Specialistvården.
Primärvården och Folktandvården.
 Digitalt stöd för folkhälsan (Livstilsmedicin Online LMO, Tobakshjälpen och
friluftsliv på recept)
Övrigt
Regionfullmäktige beslutade 2020-06-17 att Rådet för jämställdhet, jämlikhet och
folkhälsa upphör.
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Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 Rådet för jämställdhet, jämlikhet och folkhälsa, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2020 Rådet för jämställdhet, jämlikhet och
folkhälsa” till regionfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse 2020 Patientnämnden – Etiska nämnden

Diarienummer: 21RS4064
Ärendeansvarig: Marléne Jonsson
Ärendebeskrivning
Patientnämnden-Etiska nämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar
upprättat verksamhetsberättelse för 2020. Nämnden har under nått målen i samtliga
perspektiv och redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om 1,5 miljoner kronor.
Antalet registrerade ärenden uppgår till 1 105 ärende, marginell ökning jämfört med
året innan.
De allra flesta ärendena avser Somatisk specialistvård tätt följt av Primärvård,
Psykiatrisk specialistvård står för drygt en tiondel av de inkomna ärendena, som
därefter följs av Tandvård och Kommunal vård.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 för Patientnämnden-Etiska nämnden, bilaga
Protokollsutdrag Patientnämnden-Etiska nämnden den 12 februari 2021 § 6, bilaga
Beredning
Patientnämnden-Etiska nämnden den 12 februari 2021 § 6
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2020 Patientnämnden-Etiska nämnden” till
regionfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse 2020 Regionens revisorer

Diarienummer: 21RS4083
Ärendeansvarig: Birgitta Arnberg
Handläggare:
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2020 för Regionens revisorer har upprättats i enlighet med
utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 Regionens revisorer, bilaga
Beredning
Regionens revisorer den 27 januari 2021, § 3
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2020 Regionens revisorer” till
regionfullmäktige.
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Verksamhetsberättelse Kostnämnden Sollefteå 2020

Diarienummer: 20RS11576
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara
Handläggare: Anna Malmros
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2020 för Kostnämnden Sollefteå har upprättats i enlighet
med utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.
Ny enhetschef har under 2020 rekryterats till Kostnämnden Sollefteå.
Under 2020 har verksamheten inte kunnat hålla planerat antal kostombudsträffar på
grund av pandemirestriktioner men dialog och information har förts via telefon och
mail. Kundenkäten 2020 blev inställd då man inom regionen tog ett övergripande
beslut att ställa in dem. Internkontroll kopplat till verksamhetens livsmedelssäkerhet
och kassaredovisning har gjort enligt interkontroll planen under 2020.
Sjukfrånvaron har minskat till 4,44 procent. Verksamheten har under året genomfört
utbildningar inom ergonomi och livsmedelshygien. Matsvinnet har minskat under
2020 jämfört med 2019 års resultat. Inköpen av ekologiska livsmedel nådde 34%
och Fairtrade livsmedel nådde 6,5% under 2020.
Kostnämnden Sollefteå redovisar ett negativt resultat med -2,1 Mkr och
handlingsplan ”Ekonomi i balans” har tagits fram under 2020.
Samverkansavtalets fördelningsmodell reglerar hur underskottet fördelas på
respektive part, Sollefteå kommun betalar 1 198Tkr och Region Västernorrland
betalar 853 Tkr av underskottet.
Resultatet är kopplat till pandemin, förändrade prismodellen som infördes 2019 och
förlorad intäkt då Sollefteå kommun valde att köpa specerier till vårdavdelningarna
vid Solgården och Skärvstagården från en lokal entreprenör.
Pandemin har medfört ökade kostnader på 394 Tkr för ökad beredskap, ökade inköp
av förbrukningsmaterial och verksamhetsanpassningar. Pandemin har även medfört
minskad försäljning av måltider som skapat intäktsförlust på 1 113 Tkr. Under 2020
har Sollefteå kommun köpt 13 381 st portioner mindre mot budget och Region
Västernorrland har köpt 8 329 st portioner mindre.
Ny prismodell som infördes 2019 skapade ett underskott av intäkter på 435 Tkr då
man valde att sänka portionspriset för Sollefteå kommuns mottagningskök, dock
fortsatte Regionen att betala fullt pris för den gröt som köptes. 2020 togs beslut om
att återgå till ordinarie prismodell som börjar gälla from 2021. När Sollefteå
kommun valde att sluta köpa specerier till vårdavdelningarna vid Solgården och
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Skärvstagården från KökEtt och istället handlar livsmedlen från en lokal
entreprenör skapades ett underskott av intäkterna på 240 Tkr.
Nytt samverkansavtal skrevs under 2020 som gäller för perioden 2021-01-01 2021-12-31. Avtalsperioden förnyas sedan automatiskt 1 år i taget tills endera
parten skriftligen säger upp avtalet 12 månader före avtalstidens utgång.
Beslutsunderlag:
Verksamhetsberättelse 2020 Kostnämnden Sollefteå, bilaga
Protokollsutdrag Kostnämnden Sollefteå den 18 februari 2021, § 4, bilaga
Beredning
Kostnämnden Sollefteå den 18 februari 2021, § 4
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2020 Kostnämnden Sollefteå” till
regionfullmäktige.

Delges
Sollefteå kommun
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Verksamhetsberättelse 2020, Kostnämnden Örnsköldsvik

Diarienummer: 21RS3088
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara
Handläggare: Anna Malmros
Ärendebeskrivning
Kostnämnden Örnsköldsvik har inkommit med Bokslutsrapport för 2020.
Kostnämnden Örnsköldsvik redovisar ett underskott på 71 469 kr.
Nämndens uppdrag är att laga mat till självkostnadspris och resultatet justeras
mellan regionen och kommunen så att nämnden redovisar ett resultat om 0 kr.
Utfallet fördelas på Region Västernorrland -149 600 kr och Örnsköldsviks kommun
78 131 kr. Region Västernorrlands underskott är kopplat till en minskad försäljning
av patientmåltider och specerier under pandemin. Under 2020 har försäljningen
minskat mot budget med 4 354 portioner och 143 401 kr specerierinköp för Region
Västernorrland samt 6 863 portioner och 125 632 kr för Örnsköldsviks kommun
Kommunens andel inköpta ekologiska och/eller närproducerade livsmedel var under
2020 40,52%, målet nås inte. Matsvinnet har ökat 9% mot föregående år och är
troligen kopplad till snabba patientflöden under pandemin. Andelen nöjda matgäster
vid Örnsköldsviks sjukhus uppnår 90% (mål 95%), svarsfrekvens 52%. Resultatet
visar på en minskning med 5% mot föregående år och målet nås inte. Region
Västernorrland har under 2020 deltagit i nationellt Benchmarking program och
genomfört nyckeltalsjämförelser även för patientkosten vid Örnsköldsviks sjukhus.
Beslutsunderlag
Bokslut 2020 för Kostnämnden Örnsköldsvik, bilaga
Protokollsutdrag Kostnämnden Örnsköldsvik den 26 februari 2021, § 2-3, bilaga
Beredning
Kostnämnden Örnsköldsvik den 26 februari 2021, § 2-3
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Bokslut 2020 Kostnämnden Örnsköldsvik” till regionfullmäktige.
Delges
Kostnämnden Örnsköldsvik
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Verksamhetsberättelse 2020 Krisledningsnämnden

Diarienummer: 20RS11579
Ärendeansvarig: Åsa Belander
Handläggare: Anki Hamrén
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden har upprättat verksamhetsberättelse för 2020.
Nämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen under 2020.





Information om Covid-19 lämnades av regiondirektören.
Fördjupad genomgång av arbetet med coronasituationen samt
Krisledningsnämndens roll
Information om beredskapsläge kopplat till Covid-19, uppdrag gavs till
Regiondirektören att initiera en utvärdering av hanteringen av pandemin
Beslut om vaccinationsplan

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 Krisledningsnämnden, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att överlämna ”Verksamhetsberättelse 2020 Krisledningsnämnden” till
regionfullmäktige.

Protokollsanteckning
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) lämnar en protokollsanteckning
lydande: ”Uppfattningen kvarstår att Krisledningsnämnden skulle ha aktiverats och
att dess verksamhet under år 2020 därför borde ha varit mer omfattande än
redovisat, som en del i regionens krisledning under den rådande pandemi.”
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Verksamhetsberättelse 2020 Regionstyrelsen

Diarienummer: 20RS11573
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för Regionstyrelsen 2020 har upprättats.
Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 omfattar uppföljning av den
verksamhet som styrelsen ansvarar över, huvudsakligen i egenskap av nämnd. Detta
innefattar regionstyrelsens balanserade styrkort samt internkontrollplan 2020 som i
första hand härrör till Regionledningsförvaltningens ansvarsområden, liksom
ekonomisk redovisning inklusive förtroendemannaorganisationen. Det regionala
utvecklings-ansvaret leds inom förvaltningen Regional utveckling där
regionstyrelsen och det regionala utvecklingsutskottet svarar för dessa frågor medan
nämnden för hållbar utveckling (NHU) med dess arbetsutskott, har budgetansvaret
för verksamheten. Förvaltningarnas verksamhet beskrivs i separata
verksamhetsberättelser, som mer utförligt återger viktiga händelser under året och
sammanfattar förvaltningarnas specifika målbedömningar. Uppföljning utifrån
regionstyrelsens uppsiktsplikt återrapporteras i Region Västernorrlands
gemensamma årsredovisning inklusive årsbokslut.
Under invånarperspektivet följs två mål upp och den samlade bedömningen är att
måluppfyllelse är på väg att nås. Målet om ökad tillgänglighet och ökat förtroende,
bedöms på väg att nås. Två mått om tillgängligheten inom regionens primärvård är
kopplade till målet i regionstyrelsens styrkort för 2020, varav ett bedöms motsvara
önskad målnivå medan det andra visar på viss positiv utveckling under året men
inte når målnivån. Det andra målet under invånarperspektivet, ”Region
Västernorrland bidrar till konkurrenskraftiga och växande företag”, bedöms
sammantaget delvis/på väg att nås.
Under medarbetarperspektivet kan två av tre mål följas upp för 2020. Sammantagen
bedömning är att måluppfyllelse delvis uppnås. Målet gällande attraktiva
arbetsplatser bedöms uppnått utifrån Regionledningsförvaltningens övergripande
totalindex gällande Hållbart medarbetarengagemang, som når önskad målnivå 2020.
Sjukfrånvaron överskrider dock önskad målnivå om högst 5 procents sjukfrånvaro,
med ett utfall för helåret på 5,8 procent. Chefsenkäten, som ligger till grund för
uppföljning av målet gällande hållbart ledarskap, har inte genomförts i regionen
2020.
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Processperspektivet inrymmer totalt sex mål, sammantagen bedömning är att
måluppfyllelse är på väg att nås. Utifrån målet om ändamålsenliga lednings- och
styrnings-strukturer rapporteras att arbetet med ny styrmodell fortgått enligt plan.
Det omfattande utvecklingsarbetet God vård med rätt stöd har fullföljts och
avslutats. Därtill bedöms målet gällande effektivt och systematiskt
informationssäkerhetsarbete uppnås. Gällande miljö- och hållbarhetsarbetet bedöms
den övergripande utvecklingen i regionen i stort fortgå i enlighet med
hållbarhetsplanens målsättningar, dock har planerat temaår inte kunnat genomföras
fullt ut. Två mål under processperspektivet (ändamålsenligt verksamhetsstöd och
service samt förutsättningar för en säker vård) går inte att följa upp fullt ut i enlighet
med fastställda mått för året.
Ekonomiperspektivet inrymmer två fastställda mål. Målet gällande ekonomiskt
resultat, bedöms uppnås med en ekonomi i balans. Målet om hållbara affärer når
dock inte önskade målnivåer för året. Samlad bedömning är att måluppfyllelse i
ekonomiperspektivet är på väg att nås.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 Regionstyrelsen, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa ”Verksamhetsberättelse 2020 Regionstyrelsen”.
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Verksamhetsberättelse 2020 Regionledningsförvaltningen inklusive
Smittskyddsenheten

Diarienummer: 20RS11572
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Mats Glimbrant
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen 2020 avser Regionledningsförvaltning inklusive
Smittskyddsenheten och Vårdval.
Verksamhetsberättelsen utgår från Regionplan 2020–2022, Regionstyrelsens
balanserade styrkort 2020, Regionförvaltningens balanserade styrkort 2020.
Invånarperspektivets mål är nära att uppnås. Perspektivet speglar i första hand de
interna kunderna i form av dels de verksamheter som köper olika servicetjänster av
förvaltningen, dels chefer och andra nyttjare av de verksamhetsstöd som
förvaltningen tillhandahåller. Kontakt med primärvården samma dag för rådgivning
och/eller tidsbokning har ökat från 88 till 93%. Medicinsk bedömning inom 3 dagar
av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ökat från 70 till
74%
Medarbetarperspektivets mål är nära att uppnås. Sjukfrånvaron för hela
förvaltningen har minskat från 5,9 till 5,8% och överstiger därmed målet om högst 5
procent. Inom flera verksamheter uppnås dock målet att sjukfrånvaron inte ska
överstiga 5 procent. HME totalindex är fortsatt högt och har stigit något från 80 till
81.
Processperspektivets mål är nära att uppnås. Inom förvaltningens olika områden
pågår arbete med att kartlägga, dokumentera och utveckla olika processer, bland
annat olika styrnings- och ledningsprocesser. Ett flertal projekt pågår för att
förtydliga, förenkla samt att digitalisera rutiner och processer. Måluppfyllelsen när
det gäller förvaltningens miljömål är mycket god.
Ekonomiperspektivets mål har uppnåtts. Förvaltningen har en ekonomi i balans.
Årets resultat för förvaltningen uppgår till 135 mnkr. Statsbidrag för Provtagning av
Covid-19 med 53 mnkr.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSENS
FINANSUTSKOTT
Datum

Dnr

Sida

2021-04-07

21RS1

33

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020, Regionledningsförvaltningen inklusive
Smittskyddsenheten, bilaga
Uppföljning av intern kontroll, Regionledningsförvaltningen inklusive
Smittskyddsenheten, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa ”Verksamhetsberättelsen 2020 Regionledningsförvaltningen inklusive
Smittskyddsenheten”.
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Verksamhetsberättelse 2020 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer: 21RS4085
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar
inkommit med verksamhetsberättelser för 2019.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 för Specialistvården, bilaga
Verksamhetsberättelse 2020 för Rättspsykiatriska regionkliniken, bilaga
Verksamhetsberättelse 2020 för Primärvårdsförvaltningen inklusive Livsstilmedicin
Österåsen, bilaga
Verksamhetsberättelse 2020 för Folktandvården, bilaga
Verksamhetsberättelse 2020 för Hälso- och sjukvårdsnämnden inklusive
förtroendemannaorganisationen, bilaga
Verksamhetsberättelse 2020 för Laboratoriemedicin, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 mars 2021, §§ 55-60,
bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2020 för Specialistvården”,
”Verksamhetsberättelse 2020 för Rättspsykiatriska regionkliniken”,
”Verksamhetsberättelse 2020 för Primärvårdsförvaltningen inklusive
Livsstilmedicin Österåsen”, ”Verksamhetsberättelse 2020 för Folktandvården”,
”Verksamhetsberättelse 2020 för Hälso- och sjukvårdsnämnden inklusive
förtroendemannaorganisationen” samt ”Verksamhetsberättelse 2020 för
Laboratoriemedicin” till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSENS
FINANSUTSKOTT

§ 56

Datum

Dnr

Sida

2021-04-07

21RS1

35

Verksamhetsberättelse 2020 Nämnden för hållbar utveckling

Diarienummer: 21RS4086
Ärendeansvarig: Märta Molin
Ärendebeskrivning
Nämnden för hållbar utveckling har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar
inkommit med verksamhetsberättelser för 2020.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2020 Nämnden för hållbar utveckling inkl.
förtroendemannaorganisation, bilaga 20
Verksamhetsberättelse 2020 för Regional utveckling, bilaga
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling de 30 mars 2021, §§ 23-24,
bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2020, Nämnden för hållbar utveckling” samt
”Verksamhetsberättelse 2020 för Regional utveckling” till handlingarna.
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Region Västernorrlands årsredovisning 2020

Diarienummer: 20RS11578
Ärendeansvarig: Åsa Bellander, Dick Rytterdahl
Handläggare: Hanna Wahlund, Cecilia Vigren
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2020 anmäldes, bilaga.
Regionfullmäktige har i regionplanen för 2020–2022 fastställt inriktningsmål och
önskade resultat 2022 för de fyra perspektiven enligt modellen för balanserat
styrkort. Regionstyrelsen och nämnderna har brutit ned regionplanens intentioner i
balanserade styrkort. Regionstyrelsens samlade bedömning för 2020 bygger på
regionplanens målsättningar, samt måluppfyllelse i relation till gällande styrkort för
styrelse och nämnder.
Regionstyrelsens samlade bedömning
Måluppfyllelse i invånar-, medarbetar- samt processperspektivet bedöms på väg att
nås för helåret. Tillgängligheten till hälso- och sjukvård når inte önskade nivåer och
fortsätter utgöra ett viktigt fokusområde framåt sett. Ett flertal utvecklingsarbeten
inom hälso- och sjukvården pågår, som på sikt väntas kunna inverka på
tillgängligheten i en bredare bemärkelse. Exempel är digitaliseringsarbetet, som
påskyndats av pandemins inverkan, samt utvecklingen gentemot en god, nära och
jämlik vård som fortgått under året. Regionens målsättningar kopplade till det
regionala utvecklingsarbetet bedöms nå tillfredsställande nivåer. I relation till
hållbarhetsplanen bedöms utveckling ha skett i enlighet med ambitionerna, målet
nås dock inte nås fullt ut.
Medarbetare och chefer inom många verksamheter, har sträckt sig till sitt yttersta
under pandemiarbetet. Arbetsmiljön har varit krävande, både fysiskt och psykiskt.
Sett till regionplanens målområden under medarbetarperspektivet, har sjukfrånvaron
ökat, vilket främst sätts i relation till pandemisituationen. Enkätresultaten från
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger överlag kvar på föregående års,
höga nivåer.
Covid-19 pandemin har haft stor påverkan under året, med följdverkningar för hela
organisationen. Verksamheter inom hälso- och sjukvård samt tandvård har snabbt
ställt om för att säkerställa bemanning, lokaler och skyddsutrustning utifrån
situationen. En rad processer inom hälso- och sjukvården samt
regionledningsförvaltningen har omprioriterats i olika utsträckning. Ett omfattande
arbete har också skett för att ställa om stora delar av tillväxtverksamheten inom det
regionala utvecklingsarbetet, därutöver har samverkansformer anpassats under året.
Den samlade måluppfyllelsen har i olika grad påverkats av årets skyndsamma och
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omfattande omställningsbehov, dock givetvis i varierande utsträckning sett till
enskilda utfall och önskade resultat. Flera av de målområden som inte når
tillfredsställande resultat för året, är sedan tidigare identifierade
utvecklingsområden för regionen.
Regionstyrelsens sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen i
ekonomiperspektivet är att målen till övervägande del är på väg att nås. Det
ekonomiska utfallet för 2020 är en förbättring jämfört med både budget och
föregående år. Resultatet, exklusive orealiserade kursförändringar, för 2020, 222
miljoner kronor, är 285 miljoner kronor bättre än föregående års resultat.
Resultatförbättringen beror delvis på lägre kostnader samt effekter av införandet av
nytt kostnadsutjämningssystem, dock främst på flera olika extra tillskott för att
hantera pandemin.
Regionstyrelsens bedömning per perspektiv
I invånarperspektivet är bedömningen vid årets slut att måluppfyllelse är på väg att
nås, de önskade resultaten uppnås delvis. Målet om hög tillgänglighet inom hälsooch sjukvården samt tandvården är sedan tidigare prioriterade områden, därtill har
pandemin för året 2020 haft negativ inverkan på väntetider främst inom
specialistvården och folktandvården. Bemanningsfrågor har även detta år haft
betydande inverkan. Utvecklingsarbeten pågår, som på sikt väntas kunna inverka på
tillgängligheten i en bredare bemärkelse. Väsentliga faktorer i det inryms i
digitaliseringsarbetet, som påskyndats av pandemins inverkan och som
sammantaget bedöms ha fortgått enligt plan under året. En annan omfattande
förflyttning, utgörs av arbetet gentemot en god, jämlik och nära vård.
Båda regionplanens målsättningar som relaterar till regional utveckling, bedöms nå
tillfredsställande nivåer, trots att uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör
i hög grad har påverkats av pandemin och dess effekter på samhället. Omfattande
arbete har skett för att ställa om stora delar av tillväxtverksamheten respektive att
samverkansformer har anpassats under året.
I medarbetarperspektivet är den samlade bedömningen att måluppfyllelse är på väg
att nås. Målnivån gällande sjukfrånvaro nås inte, samtidigt vägs in att årets ökning
främst relateras till covid-19-pandemin. Det är framförallt korttidssjukfrånvaron
som ökat, vilket i första hand bör betraktas som en effekt av pandemin och de
rekommendationer som givits kring sjukfrånvaro. I målet som avser oberoende av
inhyrd personal, har utveckling i aktuellt mått skett i önskad riktning under året,
dock finns även här ett sannolikt samband med pandemin varför utvecklingen är att
betrakta med försiktighet. Måluppfyllelsen som bygger på resultaten ur enkäten för
Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2020, uppnår önskade resultat.
Måluppfyllelse i processperspektivet bedöms sammantaget vara på väg att nås.
Utvecklingen i förhållande till hållbarhetsplanens ambitioner bedöms på väg att nås,
här bedöms pandemin ha haft negativ inverkan främst gällande genom-förandet av
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temaåret, som fördröjts framåt i tid. I regionplanens mål som bygger på utvalda
utvecklingsområden inom ramen för God vård/tandvård, bedöms att utveckling
pågår, där förvaltningarna kommit olika långt. Uppföljning behöver dock
kompletteras med mätbara data. Etableringen av systemet för kunskaps-styrning har
fortgått, dock i långsammare takt än planerat på grund av covid-19 pandemin.
Pandemin lyfts från nämnderna, som en inverkande faktor utifrån att ett antal
utvecklingsarbeten och projekt fortgått i lägre takt eller satts på paus.
Regionstyrelsen gör bedömningen att målen i ekonomiperspektivet i huvudsak är på
väg att nås. Årets ekonomiska resultat, innebär en förbättring sedan föregående års
resultat och överstiger också budgeterad nivå. Samtidigt krävs för en god
ekonomisk hushållning över tid, en betydligt högre grad av budgetföljsamhet framåt
sett. Kostnadsnivån och kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvård är fortsatt
alltför hög i jämförelse med tilldelade medel. Detta beror främst på fortsatta
kostnadsökningar för den specialiserade vården. Tillförande av medel till
pensionsförvaltningen, når i sin helhet regionens önskade nivå för året.
Resultaträkningen beskriver samtliga intäkter och kostnader för verksamheten och
hur det egna kapitalet har förändrats under året. Årets resultat innebär, inklusive
orealiserade finansiella kursförändringar, en ökning av det egna kapitalet med 208
miljoner kronor. Exklusive orealiserade finansiella kursförändringarna redovisas ett
positivt resultat med 222 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till regionens
gemensamma intäkter, finansnetto samt avskrivningar. Jämfört med budget är det
en positiv avvikelse med 202 miljoner kronor.
Balanskravsutredningen för 2020 visar, efter justeringar för realisationsvinster för
sålda anläggningstillgångar, på ett balanskravsresultat på +214 miljoner kronor.
Tillsammans med balanskravsresultatet från 2014 på -221 miljoner kronor och 2015
på -136 ska sammanlagt 357 miljoner kronor återställas, varav 221 miljoner kronor
senast år 2017 och 136 miljoner kronor senast år 2018.
Detta innebär att det vid årets ingång kvarstående negativ balanskravsresultat från
tidigare år om -214 miljoner kronor i sin helhet är återställt vid 2020 års utgång.
Regionstyrelsens bedömning är att de i regionplanen angivna kostnadsreduceringarna som krävs för att klara verksamheten inom tilldelade budgetramar
måste effektueras i närtid. De ekonomiska förutsättningarna för 2021 är osäkra
gällande de statliga bidragen samt pågående coronapandemi, vilket gör att den
ekonomiska prognosen i sin helhet är mycket svårbedömd. Det kan dock
konstateras, att befarad avmattning i konjunkturen inte ser ut att bli så omfattande
som tidigare bedömningar, men att minskningen av antalet invånare gör att
regionens ekonomiska förutsättningar har försämrats till viss del. Prognosen för
2021 indikerar utmaningar att nå den budgeterade nivån under året.
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Utifrån ovanstående förutsättningar samt förväntade effekter av i verksamheten
planerade kostnadsreduceringar och effekten av det fortsatta arbetet med en hållbar
bemanning och ett minskat beroende av inhyrd personal 2021, förefaller det som att
det kommer att krävas en betydande effekt i närtid.
För att minska såväl kostnadsnivån som kostnadsökningstakten i verksamheten
både 2021 som åren därefter, kommer det att krävas att planerade kostnadsreduceringar och handlingsplaner i verksamheten genomförs skyndsamt samt att
tillkommande kostnader för den medicintekniska utvecklingen med mera kan mötas
av motsvarande kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar. För genomförande
krävs det både ökad produktivitet och minskad volym av köpta tjänster för inhyrd
personal, vilket ställer ökade krav på förbättrad och stabilare bemanning i
verksamheten.
De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflödesanalysen, ökat med över 700 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till
3 096 miljoner kronor, exklusive orealiserade kursförändringar. Ökningen har sin
främsta förklaring i att redovisat positiva resultat, exklusive orealiserade finansiella
kostnader och intäkter, avskrivningar och pensionsavsättning som överstiger
investeringsnivån samt försäljning av fastighet.
Styrelsen ser positivt på att likviditeten förbättrats och på att avsätta medel för
framtida pensionsförpliktelser. Mot bakgrund av detta föreslås att kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser, i 2020 års bokslut
tillförs 198 miljoner kronor. Avsättningen förbättrar möjligheterna att klara
finansieringen av framtida pensioner och motverkar undanträngningseffekten som
kan bli fallet när framtida pensionsutbetalningar/-kostnader ökar. För att även
kommande år kunna avsätta medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser
krävs ett fortsatt positivt ekonomiskt resultat och en hög grad av skattefinansiering
av investeringarna.
Av investeringsredovisningen framgår att investeringarna har uppgått till 149
miljoner kronor under året, varav 56 miljoner kronor inom ramen för
investeringsplanen. Förvaltningarnas investeringar har uppgått till 93 miljoner
kronor.
Medel placerade för att täcka framtida pensionsutbetalningar har i redovisningen
värderats som omsättningstillgång, vilket överensstämmer med god redovisningssed.
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I enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning redovisas endast
intjänade pensionsförpliktelser efter 1997, vilket innebär att tillgångarna, inklusive
orealiserade finansiella kostnader och intäkter, överstiger redovisade skulder med
1 857 miljoner kronor. Det ska dock noteras att det redovisas en ansvarsförbindelse
om 3 943 miljoner kronor för pensionsåtaganden som är intjänade före 1998.
Av balansräkningen framgår vilka utestående fordringar som kan bedömas vara
osäkra. I bokslutet redovisas osäkra fordringar med en nettoökning med 5,8
miljoner kronor.
Regionens investeringar enligt investeringsplanen för 2020 redovisas i bilaga.
I anslutning till behandlingen av Region Västernorrlands årsredovisning för 2020
redovisas finansiell rapport i bilaga.
Beslutsunderlag
Region Västernorrlands årsredovisning 2020, bilaga
Regionen Västernorrlands investeringsredovisning 2020, bilaga
Finansiell rapport 2020, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2020 enligt bilaga;
att fastställa årsredovisningen för år 2020;
att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2020 års justerade resultat
enligt balanskravet till +214 miljoner kronor och detta kan tillföras tidigare års krav
på återställning enligt kommunallagens kap 8, § 5;
att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser tillföra 198 miljoner kronor i nya medel; samt
att godkänna finansiell rapport för år 2020 enligt bilaga.
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Protokollsanteckning
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) återkommer i
regionstyrelsen/regionfullmäktige.

Delges
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientnämnden- Etiska nämnden
Nämnden för Hållbar utveckling
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören
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Forskningsbokslut 2020

Diarienummer: 21RS3621
Ärendeansvarig: Sofie Lidehäll
Handläggare: Birgitta Wiesinger, Jeanette Sundberg
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har tagit en policy för Forskning och utveckling. Enligt policyn
skall det upprättas ett forskningsbokslut för redovisning till regionfullmäktige.
Policyn anger att Region Västernorrland ska avsätta resurser för forskning och ge
förutsättningar för medarbetare att forskarutbilda sig och forska på arbetstid. Ett
viktigt syfte med detta är att regionen på ett bra sätt ska skapa förutsättningar för
kunskapsutveckling och utveckling av akademisk miljö. Det ställs idag allt större
krav på regionen vad gäller utveckling av akademiska miljöer och vetenskapligt
arbete. Universitetens utbildningar, inom inte minst medicin och omvårdnad, är en
drivkraft för detta liksom verksamhetens ständiga behov av förändring, utveckling
och effektivisering. Tjänster och stöd för forskning är inriktat på att skapa goda
förutsättningar för den kliniska forskningen, forskning som stödjer utvecklingen av
god och jämlik vård och folkhälsa, forskning inom regional utveckling samt
forskning som ger en god grund för verksamhetsutveckling och systematiskt
förbättringsarbete.
Upprättat Forskningsbokslut för 2020 syftar i första hand till att beskriva
forskningsverksamheten i Region Västernorrland under det gångna
verksamhetsåret. Det redovisar nyckeltal för forskningskompetens, ekonomiska
medel för forskning och produktionen av vetenskapliga publikationer, enligt SKR:s
upprättade indikatorer.
Beslutsunderlag
Forskningsbokslut 2020, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att lägga ”Forskningsbokslut 2020” till handlingarna.
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Årsredovisning 2020 för de avkastningsstiftelser som Region
Västernorrland förvaltar

Diarienummer: 21RS2666
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Cecilia Vigren
Ärendebeskrivning
I enlighet med stiftelselagen har årsredovisning för år 2020 upprättats för de 35
avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar.
Avkastningsstiftelserna samförvaltas och har sin förmögenhet gemensamt placerad.
Vid utgången av 2020 hade de samförvaltade stiftelserna ett bokfört värde av 16,9
miljoner kronor. Under 2020 beviljades anslag ur de samförvaltade stiftelserna med
125 494 kronor (2019 82 854 kronor).
Av de 35 avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar är det en
stiftelse, Samstiftelse nr 6 vid Sundsvalls sjukhus, som har en förmögenhet som
överstiger 1,5 miljon kronor, vilket ställer högre krav på revision. Denna stiftelse
revideras av KPMG. Övriga stiftelser revideras av regionens förtroendevalda
revisorer.
De enskilda årsredovisningarna för 2020 för respektive avkastningsstiftelse
finns tillgängliga på Regionens hus, Ekonomi och Planering.
Beslutsunderlag
Årsredovisning samförvaltningen avkastningsstiftelser 2020, bilaga
Sammanställning över avkastningsstiftelser förvaltade av Region Västernorrland
2020, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att i egenskap av förvaltare fastställa årsredovisningarna för 2020 för i bilaga
förtecknade avkastningsstiftelser.
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Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) Vårdlokaler Nacksta,
detaljprojektering, Projektnummer: 9782

Diarienummer: 20RS1060
Ärendeansvarig: Bengt Eriksson
Handläggare: Michael Nordström
Ärendebeskrivning
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är en av fem regionkliniker i Sverige.
Kliniken har idag sin verksamhet fördelad på två verksamhetslokaler. Dels i en för
ändamålet särskilt anpassad fastighet i Nacksta, Sundsvall, och dessutom i lokaler i
sjukhuset i Sundsvall. Verksamheten består idag av 8 avdelningar, varav 5 finns i
Nacksta, och 3 i sjukhusets lokaler. Central administration och övriga gemensamma
funktioner samt lokal för förvaltningsrättens sammanträden finns i Nacksta.
Den 26 oktober 2018 godkände Regionstyrelsen att Regionfastigheter får utföra ett
initialt programarbete i syfte att planera för en tillbyggnad av den rättspsykiatriska
regionkliniken i Nacksta, Sundsvall. Detta beslut grundade sig på en inledande
förstudie för att bland annat bedöma det totala behovet av vårdplatser i ett längre
perspektiv.
Att delar av verksamheten bedrivs i lokaler på sjukhuset i Sundsvall, som
egentligen inte varit ämnade för den verksamheten, innebär betydande risker och
olägenheter. Lokalerna uppfyller inte de krav som Socialstyrelsen/IVO och
Arbetsmiljöverket idag ställer för att godkännas för rättspsykiatrisk vård. En fortsatt
verksamhet i de lokalerna förutsätter investeringar i främst ökad säkerhet och
patientmiljö, men även uppdelningen på två lokaliseringar utgör en orationell
verksamhet med merkostnader för personal och för dagliga transporter.
Den sammantagna bedömningen och resultatet av det initiala programarbetet var att
ett framtida behållande och en samtidig utveckling av klinikens förutsättningar bäst
uppnås genom att omlokalisera klinikens avdelningar på sjukhuset i Sundsvall till
kliniken i Nacksta, och att dessutom utöka det totala antalet vårdplatser.
Konsekvenserna av en sådan förändring kan sammanfattas till att klinikens
nuvarande totalt 101 vårdplatser, varav 43 platser på sjukhuset i Sundsvall, utökas
till 122 platser samtliga belägna på kliniken i Nacksta.
Mot den bakgrunden beslutade Regionfullmäktige den 26-27 februari 2020 att
förprojektering av RPK Vårdlokaler ska genomföras. Under förprojekteringen har
fördjupning skett i tre viktiga frågor; dels status och förutsättningar beträffande
RPK’s lokaler på sjukhuset i Sundsvall, dels ytterligare utökning av totala antalet
vårdplatser samt dels behovet av lokaler för stöd och service till vårdavdelningarna.
Verksamheten har under arbetet med programmet kommit att närmare utreda de
aktuella förutsättningarna för lokaliseringen på sjukhuset och konstaterat att tidigare
antaganden om alternativet att där fortsätta verksamheten en längre tid, inte är
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realistiskt sett till de riskbedömningar som nu utvecklats djupare. Detta oavsett ett
genomförande av det tidigare bedömda investeringsbehovet på dryga 50 mnkr.
Konsekvensen är att fortsatt verksamhet på sjukhuset inte längre är ett rimligt
alternativ i planeringen.
Verksamheten har också analyserat det nationella vårdbehovet djupare och i det
konstaterat att alternativet att utöka antalet vårdplatser till totalt 136 st bör ske i
samband i den nu planerade investeringen. Det innebär att en vårdavdelning med
ytterligare 14 vårdplatser tillförs kliniken. Synergierna i ett samlat genomförande i
ett projekt samt det tydliga nationella vårdbehovet talar för en långsiktigt bra
lösning med god ekonomi.
Vidare har verksamheten genomfört en strategisk omprioritering av lokalbehovet
för stöd och service till vårdavdelningarna. Detta har medfört en inte oväsentlig
utökning av lokalarean – och därmed kostnader - avseende lokaler för pedagogiska
funktioner, personal (matsal, omklädning, friskvård), administrativa funktioner samt
kommunikations- och säkerhetslösningar för byggnaden. Bakgrunden till detta kan
härledas till en utökning med en vårdavdelning, ambition att skapa långsiktig
uthållighet samt förmåga att fortsatt ligga i framkant inom rättspsykiatrisk vård
nationellt.
Förprojekteringen har resulterat i en sammanfattande förprojekteringsrapport för
den planerade till- och ombyggnaden. Det underliggande materialet i form av
detaljerade program- och systemhandlingar är omfattande och utgör ett stabilt
underlag för den fortsatta processen i skedet detaljprojektering.
Antalet vårdplatser har jämfört med förstudien utökats med 14 vårdplatser till totalt
136 platser, samtliga belägna på kliniken i Nacksta. Förändringen innebär ett behov
av till- och ombyggnad av totalt ca 9 800 kvm till en bedömd utgift om c:a 470
mnkr.
Med antaget och planerat huvudscenario att tillkommande vårdplatser kan beläggas
med utomlänspatienter, medför ett genomförande av investeringen att klinikens
resultat på årsbasis bedöms uppgå till c:a 54 mnkr vid full beläggning av de nya
vårdplaserna - jämfört med dagens förutsättningar en förbättring med c:a 46 mnkr. I
detta resultat ingår full belastning med tillkommande hyror om c:a 21,2 mnkr per år
samt övriga utökade verksamhetskostnader.
Grundinriktningen är att projektet egenfinansieras av regionen och genomförandet
bedöms i nuläget inte ha någon påverkan på gällande principer för fastställande av
investeringsramar över tid.
Nästa steg i processen innebär att till- och ombyggnadsarbetena föreslås
detaljprojekteras till en bedömd utgift om 33 mnkr. Beloppet samt tidigare
beslutade utgifter inryms i ovanstående bedömd totalkostnad.
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Ärendet har hanterats i Centrala investerings-och beredningsgruppen (CIBG) den 9
mars 2021.
Yrkande
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till beredningens förslag med ett tillägg i tredje attsatsen gällande tidpunkt för återredovisning andra kvartalet 2022.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag med Jonny Lundins (C) tilläggsyrkande
under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag med
tilläggsyrkandet bifalles.
Beslutsunderlag
Förprojekteringsrapport Vårdlokaler Nacksta, daterad 2021-03-08, bilaga
Psykiatrin i siffror – Rättspsykiatri 2019, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 mars 2021, § 54, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 mars 2021, § 54
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra detaljprojektering av projekt 9782
RPK Vårdlokaler Nacksta, med stöd av upphandlade ramavtalskonsulter;
att godkänna att 33,0 miljoner kronor för detaljprojektering av projektet beaktas i
kompletteringsbudget 2021; samt
att projektet återredovisas under andra kvartalet 2022 till hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen inför regionfullmäktiges beslut om start av
byggproduktion.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen.
Delges
Lena Kåhre
Kurt Pettersson
Dick Rytterdahl
Lars Halén
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Avveckling av avdelning 61 inklusive vårdplatser i Örnsköldsvik –
återremitterat ärende

Diarienummer: 21RS857
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Handläggare: Kristina Mårtensson/Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Länsverksamhet psykiatri avser att göra om vårdavdelning i Örnsköldsvik till en
mobil verksamhet, med ett liknande arbetssätt som det specialistpsykiatriska
omvårdnadsteamet (SPOT) i Sollefteå.
Ett psykiatriskt omvårdnadsteam har flera fördelar jämfört med vanlig slutenvård.
SPOT kan öka patienternas möjligheter att få en nära vård med behandling i sitt
eget hem, även vid en psykisk försämring. SPOT öppnar också upp för att vård och
behandling i större utsträckning kan genomföras utifrån den enskilde patientens
behov (personcentring) och utifrån en förebyggande ambition.
Ett viktigt mål med SPOT är att minska slutenvårdsepisoder för de aktuella
patienterna, och att den slutenvård som ändå ibland måste tillgripas blir så kortvarig
som möjligt. SPOT skapar också mer gynnsamma förutsättningar för en förbättrad
samverkan med berörda kommuner i upptagningsområdet, vilket är en central del i
utvecklingen av stöd och behandling till patienter med långvariga eller
återkommande vårdbehov.
Förslaget om SPOT bygger först och främst på en ambition om att utveckla en mer
nära och personcentrerad vård. Men länsverksamheten har också en utmanande
bemanningssituation, där bedömningen är att det kommer att vara mycket osäkert
om det går att upprätthålla en fungerande verksamhet framöver. Den nu aktuella
förändringen innebär att verksamheten kan ersätta 13 vårdplatser vid avdelning 61 i
Örnsköldsvik med ett mobilt team.
Förslaget bygger på införandet och erfarenheterna av det psykiatriska mobila
omvårdnadsteamet i Sollefteå, som bemannades med personal från en
vårdavdelning (den tidigare psykiatriska allvårdsavdelningen), vilket innebar att
ingen personal behövde sägas upp. SPOT-teamet är tillgängligt för hembesök och
öppenvårdsbesök sju dagar i veckan, kl. 8-21.Verksamheten har ett nära samarbete
både med klinikens vårdavdelningar, jourverksamheten i Sundsvall och
öppenvården lokalt. Verksamheten kräver två arbetspass per dag, dag- och
kvällspass med flera personer i tjänst varje arbetspass (minst 6 per dag och 4 per
kväll). Den psykiatriska slutenvården vid sjukhuset i Sundsvall kommer att ha
kapacitet och beredskap för att kunna möta större patientvolymer (dvs. patienter
med behov av inneliggande vård, som kommer från Örnsköldsvik).
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Länsverksamheten har analyserat möjligheterna att införa SPOT både i Sundsvall
och Örnsköldsvik. Verksamheten gör bedömningen att SPOT kan införas på båda
orterna men i två olika etapper. Föreliggande beslut omfattar därmed endast den
första etappen som är inriktad på verksamheten i Örnsköldsvik. Konsekvenserna av
etapp 2 behöver genomgå ytterligare analyser innan ett genomförande kan
övervägas.
Konsekvensanalys
Det finns ur ett invånarperspektiv ett behov av att utveckla mer individuellt
anpassade vårdformer inom specialistpsykiatrin och att kunna erbjuda ett mellanting
när det gäller heldygnsvård på sjukhus och behandling i öppenvård med glesa
mottagningsbesök. En mobil verksamhet, SPOT, ger möjlighet till tät kontakt med
patienten (och dennes närstående), vid behov en eller flera gånger per dag, utan att
patienten behöver ligga inne på en vårdavdelning.
Totalt vårdades 201 patienter – fördelat på 331 vårdtillfällen – på avdelning 61 vid
sjukhuset i Örnsköldsvik (2019). Införandet av SPOT kräver nya arbetssätt och
bevarad kapacitet att ta hand om de patienter som trots omfattande insatser i
öppenvården ändå behöver slutenvårdsinsatser.
Det bör också noteras att det sedan flera år tillbaka är så att cirka 30 procent av den
inneliggande psykiatriska vården för patienter från Örnsköldsvik sker i Sundsvall.
Det beror bland annat på att avdelningen inte kan hantera svårvårdade, utagerande
patienter, eller bedriva tvångsvård (av säkerhetsskäl). För många av de svårast sjuka
patienterna blir det med andra ord ingen förändring om de har behov av
inneliggande vård (däremot det kan bli en förbättring när patienterna åker hem till
Örnsköldsvik igen, eftersom de då kan få dagliga hembesök).
Ur ett medarbetarperspektiv innebär förslaget att medarbetarna på berörd
vårdavdelning erbjuds fortsatt tjänstgöring i det mobila teamet. Ingen uppsägning
eller indragning av tjänster kommer att vara aktuell. Erfarenheten från
verksamheten i Sollefteå visar att det behövs en lägre sjuksköterskebemanning vid
en mobil verksamhet än vid en avdelning som ska bemannas dygnet runt. Det
innebär att resurser kan frigöras för att arbeta med andra öppenvårdsinsatser (t.ex.
akuta mottagningsbesök under jourtid, behandlingsinsatser i öppenvård etc.).
SPOT-teamet i Örnsköldsvik kommer att ha tillgång till specialistläkare och
underläkare i samma omfattning som vårdavdelningen har haft tidigare, dvs. ingen
omfördelning av läkarresurser planeras. Däremot krävs att läkare vid avdelningen
och övriga läkare inom kliniken som ingår i jourlinjerna inför nya arbetssätt,
eftersom det krävs en bedömning av vilka patienter som kan ”styras” till den mobila
verksamheten, i stället för att läggas in på en vårdavdelning. Samtidigt medger detta
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arbetssätt att en beredskapslinje, den så kallade Ångermanlandsberedskapen kan
avvecklas.
Ur ett processperspektiv remitteras patientärenden internt till det specialistpsykiatriska omvårdnadsteamen från den ordinarie öppenvården eller slutenvården
inom kliniken. Processen kommer att kunna gå snabbt, genom att man dagligen kan
aktualisera nya ärenden från berörda verksamheter. Uppdraget utformas gemensamt
mellan patienten, personal inom det specialistpsykiatriska omvårdnadsteamet samt
ansvarig öppenvårdskontakt och/ eller läkare inom slutenvården. När det bedöms
som angeläget deltar anhöriga och personal från kommunen.
Vid behov av akuta insatser, exempelvis som alternativ till akut inläggning, sker
den första bedömningen av läkare, alternativt psykiatriska akutteam eller personal
vid psyk-jourmottagningen. Beslut kan tas i detta sammanhang, men insatsen skall
även där vara inom området för omvårdnadsteamets uppdrag. Vid anhopning av
uppdrag kontaktas respektive enhetschef för stöd i prioritering så att risken för
överbeläggningar kan minskas
Ur ett ekonomiperspektiv leder åtgärden med långsiktigt goda förutsättningar att
klara en ekonomi i balans. Förändringen föreslås dock i första hand som en åtgärd
för att utveckla specialistpsykiatrin i riktning mot en mera personcentrerad och nära
vård.
Verksamhetsförändringen har genomgått risk- och arbetsmiljöanalyser.
Vid regionfullmäktiges sammanträde den 24-25 februari 2021 återremitterades
ärendet i form av minoritetsåterremiss med följande frågeställningar:
”att det tydliggörs hur beläggningsgraden Sundsvall kommer att påverkas av en
eventuell avveckling av slutenvårdsplatserna i Örnsköldsvik
att det konkretisera hur eventuella resor och inläggningar skall ske för patienterna
som kommer från norra delen av länet på Sundsvalls sjukhus
att det belyses hur de förlängda avstånden till vård för patienter från Örnsköldsvik
påverkar deras möjligheter till rehabilitering
att barn och ungdomsperspektivet belyses tydligare, vad blir konsekvenserna för
barn och unga om slutenvårdsplatserna läggs ner i Örnsköldsvik. Barnkonventionen
är lag och barnperspektivet bör därmed särskilt belysas. Hur ska barnets perspektiv i
enlighet med rådande Barnkonvention uppfyllas
att behovet av vårdplatser på Örnsköldsvik sjukhus skall utredas utifrån målbild,
regionplan och Barnkonvention
att behovet av vårdplatser på Örnsköldsvik sjukhus skall utredas utifrån
befolkningens behov
att behovet av vårdplatser på Örnsköldsvik sjukhus diskuteras med relevanta
patientföreningar och kommun
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att konsekvenserna för möjligheten till "brukarstyrd inläggning" för patienterna i Övik belyses
att felaktigheterna i underlaget kvalitetssäkras, rättas och kompletteras med
ovanstående frågeställningar.”
Yrkande
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Jonny Lundin (C) yrkar avslag på beredningens förslag samt bifall till följande
tilläggs att-sats:
att som ett komplement till av Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat införande av
ett specialpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) som utgår från sjukhuset i
Örnsköldsvik, bibehålla avdelning 61 inklusive sju fastställda vårdplatser vid
sjukhuset i Örnsköldsvik.
Mattias Rösberg (SJVP) instämmer i Jonny Lundins yrkanden.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) m fl:s
avslagsyrkande och tilläggsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner
att beredningens förslag bifalles.
Beslutsunderlag
PM Införande av SPOT inom länsverksamhet psykiatri, uppdaterad
2021-01-22, bilaga
Riskanalys, stängning av avdelning 61 i Örnsköldsvik, 2020-10-21, bilaga
Arbetsmiljöanalys – arbetsdokument, bilaga
Arbetsmiljöanalys – införande av SPOT, 2021-01-15, bilaga
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden 26 januari 2021, § 13, bilaga
Komplettering av underlag efter återremiss, bilaga
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 26 januari 2021, § 13
Finansutskottet den 3 februari 2021, § 19
Regionstyrelsen den 10 februari 2021, § 21
Ärendet återremitterades vid Regionfullmäktige den 24-25 februari 2021, § 64
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Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att avveckla avdelning 61 inklusive 13 fastställda vårdplatser vid sjukhuset i
Örnsköldsvik.

Reservation
Jonny Lundin (C) och Mattias Rösberg (SJVP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande med följande reservationstext: ”Alternativet att kombinera
ett SPOT-team med avdelning 61 inklusive 7 vårdplatser i Örnsköldsvik har
arbetats fram lokalt av personal inom psykiatrin och innebär en reell möjlighet att
uppnå en mer sammanhållen vårdkedja som främjar en ökad kontinuitet för berörda
patienter.”
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Handlingsplan för Region Västernorrland för en mer effektiv
krishantering

Diarienummer: 21RS9120
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Region Västernorrland upphandlade av rådgivningsföretaget KPMG en oberoende
utvärdering av hanteringen av det nya coronavirusets effekter inom hälso- och
sjukvården under perioden januari till augusti 2020. Då pandemin har varit fortsatt
aktiv under hösten 2020 var syftet med genomlysningen att ge Region
Västernorrland förbättrade möjligheter att hantera pandemin så effektivt som
möjligt samt för att dra lärdomar inför framtida kriser.
Utvärderingen har avgränsats till att fokusera främst på regionledning med RSSL
och LSSL samt ett av Region Västernorrlands ansvarsområden, hälso- och sjukvård,
med fokus på krishanteringsfaserna Hantering och Stabilisering.
Förslagen till åtgärder omfattar därför inte alla Region Västernorrlands
verksamheter. Däremot kommer en kompletterande utvärdering att genomföras och
utifrån vad som framkommer där kan handlingsplanen komma att kompletteras.
I samband med redovisningen av rapporten till regionstyrelsen beslutade styrelsen
att ge regiondirektören i uppdrag att till mötet i april återkomma med förslag på en
handlingsplan för att hantera de behov av åtgärder som identifierats fram till och
med augusti 2021.
Sammanfattning handlingsplan
Baserat på en oberoende utvärdering av rådgivningsföretaget KPMG avseende
hanteringen av det nya coronavirusets effekter inom hälso- och sjukvården under
perioden januari till augusti 2020 föreslår regiondirektören åtgärder i en
handlingsplan som bifogas tjänsteutlåtandet.
Utöver föreslagna åtgärder i rapporten redovisar regiondirektören ytterligare
åtgärder, som sedan tidigare är beslutade på tjänstepersonsnivå så som;
- Ny ledningsstruktur för förstärkt ledning och stab
- Beredskapslager
- Tillskapande av en kanslifunktion
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Ett förslag som inte preciseras i rapporten men som föreslås beslutas är en
oberoende fördjupad genomlysning för att stärka de kritiska verksamheterna
smittskydd och vårdhygien.
Beslutsunderlag
Handlingsplan, bilaga
Rapport från KPMG, Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering
av det nya coronavirusets effekter, 2020-12-21, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna handlingsplanen; samt
att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med en redovisning av genomförda
åtgärder i december 2021.
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Fortsatt uppdrag avseende oberoende utvärdering av Region
Västernorrlands hantering av det nya coronavirusets effekter

Diarienummer: 21RS9120
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Region Västernorrland upphandlade av rådgivningsföretaget KPMG en oberoende
utvärdering av hanteringen av det nya coronavirusets effekter inom hälso- och
sjukvården under perioden januari till augusti 2020. Då pandemin har varit fortsatt
aktiv under hösten 2020 var syftet med genomlysningen att ge Region
Västernorrland förbättrade möjligheter att hantera pandemin så effektivt som
möjligt samt för att dra lärdomar inför framtida kriser.
I samband med redovisningen av rapporten till Regionstyrelsen beslutade styrelsen
att ge regiondirektören i uppdrag att till mötet i april återkomma med förslag på
fortsatt utvärdering av Region Västernorrlands hantering av coronavirusets effekter.
Genomförande
I den här uppföljande utvärderingen, ska arbetet precis som i den första vara präglat
av syftet att skapa en ökad kunskap och lärande process för Region Västernorrland
som organisation i en krissituation. Utvärderingen ska gälla perioden augusti 2020 –
mars 2021 och omfatta dessa förvaltningar för vidare analys:
Hälso- och sjukvård
Uppföljning för perioden efter augusti 2020, samt fördjupning. Dessa
fördjupningsområden som har identifierats är; omställning av verksamheter med
fokus på bland annat dimensionering av kompetensbehov och beredskap för
personalförsörjning; materialförsörjning med fokus på utveckling av
omsättningslager och processer; effekt av beslut med fokus på uppföljning och
effektivitet. I förslaget från KPMG ingår även förslag att integrera vaccinationen
mot covid-19. För att inte försena utvärderingen av det övriga pandemiarbetet läggs
den utvärderingen som ett separat uppdrag. Bedömningen är att vaccinationen
behöver utvärderas i sin helhet och innefatta hela processen från nationellt beslut till
dess regionen erbjudit alla en vaccination i enlighet med de nationella målen.
När det gäller ytterligare fördjupad utredning kring samverkan med kommunerna
med fokus på SÄBO som föreslås av KPMG förordas istället att fokus nu läggs på
att vidta åtgärder istället för att utvärdera ytterligare. Det har utförts flera oberoende
utvärderingar med både region- och kommunperspektiv samt granskningar av IVO.
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Med den kunskapen är det åtgärder och inte ytterligare utvärderingar som behöver
prioriteras. I den handlingsplan som tagits fram för att hantera utvärderingen som
genomförts av KPMG ges ett uppdrag till biträdande regiondirektören tillika hälsooch sjukvårdsdirektören att tillsammans med områdesdirektörer och
samordningsdirektören, inom den nya närsjukvårds-organisationen och i dialog med
kommunerna, etablera arbetssätt som stärker samverkan och hanterar de risker som
oberoende utvärderingar och granskningar som genomförts i länet pekar på. Skulle
man i det arbetet se att ytterligare utvärdering eller utredning behöver göras
hanteras det inom ramen för det arbetet.
Regionledningsförvaltningen
Fastighetsfrågor; faserna beredskap, hantering och stabilisering.
Regional utveckling
Kulturfrågor; faserna beredskap, hantering och stabilisering.
Kollektivtrafik; faserna beredskap, hantering och stabilisering.
Utvärderingsområden för vidare analys
Följande analysområden bör även i denna andra utvärdering ingå då dessa har
identifierats som områden med stor betydelse inom hälso- och sjukvård:
1) Ledning och styrning; 2) Lägesbild och analys; 3) Omställning av verksamheter;
4) Samordning och samverkan; 5) Smittskydd; 6) Vårdhygien 7) Kommunikation
och information; samt 8) Materialförsörjning.
Urval av personer som är berörda gjordes i förra utvärderingen. Önskemålet är att
samma personer intervjuas igen för att bättre kunna följa förändringar i arbetssätt
och ge en jämförande bild mellan fas1 och fas 2 i pandemiarbetet. I de fall
personerna inte finns kvar görs ett urval av ersättare i dialog med
utredningsföretaget.
Två grupper som ska intervjuas om hela pandemiförloppet från starten i januari
2020 till augusti 2021 är;
- politiska företrädare i krisledningsnämnden, med komplettering av presidierna i
hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för hållbar utveckling,
vårdvalsutskottets ordförande samt gruppledare för SD och V totalt 13
personer.
- fackliga företrädare och skyddsombud på olika nivåer i organisationen. Urval
görs i samråd med CPAR vår centrala samverkansgrupp. Totalt 15 personer.
Beslutsunderlag
Rapport från KPMG, Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering
av det nya coronavirusets effekter, 2020-12-21, bilaga
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Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna upplägget för uppdrag om en fortsatt utvärdering av Region
Västernorrlands hantering av det nya coronavirusets effekter; samt
att ge regiondirektören i uppdrag att upphandla en fortsatt utvärdering baserad på
förslag till upplägg.
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Reviderat aktieägaravtal och bolagsordning för Scenkonst
Västernorrland AB

Diarienummer: 21RS2662
Ärendeansvarig: Maria Oldenmark
Handläggare: Sofia Lundin
Ärendebeskrivning
Scenkonst Västernorrland AB ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls
kommun. Region Västernorrland äger 60% av bolaget och Sundsvalls kommun äger
40%. Region Västernorrland ger bolaget basfinansiering till det regionala uppdraget
inom dans, film, musik och teaterkulturell verksamhet. Verksamheten erhåller
statliga medel genom kultursamverkansmodellen. Utgångspunkter för bolagets
verksamhet är aktieägaravtal samt ägardirektiv.
I ägarforum, där bolagsägare samt bolaget ingår, har samtliga parter överenskommit
om justeringar i aktieägaravtalet samt bolagsordningen. Justeringarna är gjorda för
att underlätta verksamhetens kontinuerliga arbete och dialogen mellan samtliga
parter. Bolagets syfte och ändamål är desamma som i tidigare avtal.
Beslutsunderlag
Förslag till ”Aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB”, bilaga
Nuvarande ”Aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB”, bilaga
Förslag till ”Bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB”, bilaga
Nuvarande ”Bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB”, bilaga
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling 30 mars 2021, § 25, bilaga
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling 30 mars 2021, § 25
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att fastställa bilagda förslag till ”Aktieägaravtal för Scenkonst Västernorrland AB”
och ”Bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB”.
Delges
Scenkonst Västernorrland AB
Sundsvalls kommun
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2020 års uppföljning av Hållbarhetsplan 2020 - 2024

Diarienummer: 21RS2748
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin
Ärendebeskrivning
2020 års uppföljning av Hållbarhetsplanen 2020 – 2024 är en fördjupad
internredovisning av hållbarhetsarbetet utifrån Region Västernorrlands
hållbarhetsplan. Uppföljningen och redovisningen ger en bild över vad som har
genomförts under 2020 i arbetet med att nå målsättningarna till 2024.
Redovisningen indelas i de fyra målområdena i hållbarhetsplanen och visar på
vilket omfattande arbete som pågår i organisationen. Det finns många goda resultat,
trender och initiativ som ska fortsätta att förvaltas och arbetas vidare med, samtidigt
som det inom flera områden finns mer att göra för att nå en hållbar utveckling.
Det interna arbetet är en del, Region Västernorrland arbetar aktivt även med externa
aktörer för att flytta fram positionerna för en hållbar utveckling. Denna uppföljning
tangerar detta inom vissa områden men fokus är framför allt på det som görs internt
i organisationen.
2020 års uppföljning av hållbarhetsplanen visar på att vi inom flera områden ligger i
linje med målsättningar, samt att det inom vissa områden krävs fortsatt utveckling
för att målsättningarna ska nås.
Beslutsunderlag
2020 års uppföljning av Hållbarhetsplan 2020 – 2024, bilaga
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 30 mars 2021, § 28
Beredning
Nämnden för hållbar utveckling den 30 mars 2021, § 28
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att godkänna 2020 års uppföljning av Hållbarhetsplan 2020 – 2024.
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Utträde ur Sveriges Ekokommuner (SEKOM)

Diarienummer: 21RS2698
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin
Ärendebeskrivning
Utträde ur Sveriges ekokommuner föreslås.
Bakgrund
Den 20 juni 2012 beslutades att Region Västernorrland (dåvarande Landstinget
Västernorrland) skulle ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
SEKOM är ett nätverk för kommuner och regioner för strategisk hållbar utveckling,
med utgångspunkt i ett ekosystem i balans som basen för en hållbar och social
utveckling.
Förvaltningens bedömning
Sedan 2012 har Region Västernorrlands arbete med miljöfrågor utvecklats, dels
inom ramen för ISO 140001, men även genom det arbete som gjorts att vidga
arbetet att omfatta ett större hållbarhetsperspektiv. Under åren har regionen
dessutom utvecklat samarbetet med övriga regioner i Sverige, med kommunerna i
länet samt med Länsstyrelsen Västernorrland inom miljö och hållbarhetsarbetet, och
fortsatt är dessa nätverk mycket viktiga i arbetet för en omställning och en hållbar
utveckling.
Mot bakgrund av ovanstående gör förvaltningen bedömningen att föreslå att Region
Västernorrland avslutar sitt medlemskap i SEKOM från och med 1 januari 2022.
Ett utträde ur SEKOM innebär inte att Region Västernorrland på något vis minskar
ambitionerna i miljö- och hållbarhetsarbetet. Årsavgiften för SEKOM ligger för
närvarande på 49 000 kronor.
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar avslag på beredningens förslag.
Sara Nylund (S) och Mattias Rösberg (SJVP) yrkar bifall till beredningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Jonny Lundins (C) avslagsyrkande
under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens förslag bifalles.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 30 mars 2021, § 33
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Beredning
Nämnden för hållbar utveckling den 30 mars 2021, § 33
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige
beslutar
att Region Västernorrland avslutar sitt medlemskap i Sveriges Ekokommuner från
och med 1 januari 2022.

Reservation
Jonny Lundin (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
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Uppföljning Reglemente för sjukresor

Diarienummer: 21RS4008
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand
Handläggare: Henric Fuchs och Laila Libell
Ärendebeskrivning
I slutet av 2019 beslutade regionfullmäktige att komplettera och fastställa
reglementet för sjukresor i Västernorrland och ändringarna trädde ikraft januari
2020. Vidare beslutade regionfullmäktige att de förändringar som gjordes i
reglementet skulle följas upp och återrapporteras till regionstyrelsen följande år.
Formerna för uppföljningen
Uppföljning har tolkats som en insamling av information i syfte att styra
verksamheten i en önskvärd och avsedd riktning, vilket också är en del av styrelsens
uppdrag och ansvar.
Förvaltningen Regionala utveckling har i samråd med Hälso- och
sjukvårdsavdelningen samt Regionledningsförvaltningen kommit fram till att
uppföljningen och ärendet skulle genomföras och beredas av Regional utveckling
med stöd av Regionledningsförvaltningen
De förändringar av sjukresereglementet som regionfullmäktige beslutade om i
november 2019 bestod i huvudsak av:



att möjliggöra för införandet av en central bedömningsfunktion
(sjukreseservice) som infördes och placerades på Din Tur Kundcenter 2
november 2019, samt
att höja och harmonisera egenavgifter, resekostnadsersättningar samt
högkostnadsskyddet för sjukresor med de tre övriga regionerna i norr (Jämtland
Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten).

De fyra perspektiven som definieras i regionstyrelsens balanserade styrkort 2021
utgör grunden för uppföljningen:
Invånarperspektivet
Medarbetarperspektivet
Processperspektivet
Ekonomiperspektivet

Ordförandens sign

Jämlik fördelning av resurser utifrån behov
Medarbetarna är delaktiga och har en bra
arbetsmiljö
Effektiva och framgångsrika verksamheter
En ekonomi i balans över tid
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För att belysa invånarperspektivet brukar Hälsosam Y och det Regionala
pensionärsrådet konsulteras i samband med frågor som rör sjukresor. I detta fall
bjöds det Regionala pensionärsrådet in för en dialog och uppföljning.
Det är i huvudsak medarbetarna på sjukresekontoret samt i hälso- och sjukvården
samt tandvården som påverkas av och kommer i kontakt med sjukresor i sin
tjänsteutövning. Perspektivet har i huvudsak belysts utifrån personalen på
sjukresekontorets perspektiv samt deras kontakter med regionens medarbetare i
hälso- och sjukvård samt tandvård.
Processperspektivet har i huvudsak belysts utifrån ett verksamhets- och ekonomiskt
perspektiv – ur sjukresekontorets och regionledningsförvaltningens perspektiv. De
senare har också belyst ekonomiperspektivet, hur förändringarna har påverkat
regionens ekonomi.
Bakgrund
Under 2012 slutförde Regional utveckling en större kartläggning av länets sjukresor
vilket resulterade i ett framtagande av ett sjustegsprogram för klimatsmarta,
trafiksäkra och kostnadseffektiva sjukresor. I programmet identifierades bland annat
behovet av justeringar och harmonisering av avgifter, ersättningar och
högkostnadsskydd för sjukresor i Västernorrland tillsammans med införandet av en
central bedömningsfunktion som viktiga åtgärder.
Sjustegsprogrammet avslutades och avrapporterades under våren 2017 och de två
kvarvarande punkterna (digitala färdbevis och införandet av en central
bedömningsfunktion) lyftes in i projekt Koll2020.
Förvaltningens Regional utvecklings bedömning
Ärendet har beretts i nära samverkan mellan regionledningsförvaltningens olika
verksamheter samt inom förvaltningen, exempelvis med sjukresekontorets
medarbetare.
Införandet av den central bedömningsfunktionen verkar på det stora hela mottagits
positivt av flertalet berörda, när det följs upp ur de fyra perspektiven från styrelsens
styrkort. Införandet av bedömningsfunktionen har svarat upp mot de brister och
behov som angavs i samband med förslaget om att verksamheten skulle startas upp.
Vidare bedöms den centrala bedömningsfunktionen ha bidragit till att minska den
administrativa bördan bland regionens medarbetare i hälso- och sjukvården samt
tandvården. Arbetet med intyg och bedömningar var omfattande fram till 2019 med
några hundratusen sjukresor med taxi inom länet per år.
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Justeringen av egenavgifter, resekostnadsersättningar och högkostnadsskydd för
sjukresor i Västernorrland bedöms på motsvarande sätt haft önskad effekt.
Justeringen har bidragit till en dämpning och sedermera nedgång av regionens
kostnader för sjukresor innan utbrottet av covid-19 i länet. De tillfrågade
seniororganisationerna PRO:s och SPF:s representanter till Regionala
pensionärsrådet berättar att justeringarna inte märkts av i samband med
diskussioner, möten eller via exempelvis mejl och sociala medier.
Harmoniseringen av avgifter, ersättningar och högkostnadsskydd med grannlän har
bidragit till en upplevd jämlikhet och rättvisa och bör därför eftersträvas även
fortsättningsvis. Justeringarna av desamma (avgifter, ersättningar och
högkostnadsskydd för sjukresor) var utformade på ett sådant sätt att de skulle ha
minst negativ påverkan för de individer och grupper som har mest behov av
sjukresor.
Den samlade bedömningen är att införandet av den centrala bedömningsfunktionen
samt justeringen och harmoniseringen (av avgifter, ersättningar och
högkostnadsskydd för sjukresor i Västernorrland) har haft önskad effekt samt går i
linje med de fyra perspektiven från styrelsens balanserade styrkort för 2021.
Förvaltningen avser vidare att följa och aktivt bidra till att sjukreseservice på Din
Tur Kundcenter fortsätter hålla en hög nivå på exempelvis service och tillgänglighet
samt fortsätta bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Beslutsunderlag
Anteckningar från uppföljning med Regionala pensionärsrådet, bilaga
Sjukresekontorets uppföljning av ändringar i sjukresereglementet, bilaga
Uppföljning av ändringar i sjukresereglementet ur ett ekonomiskt perspektiv, bilaga
Yrkande
Sara Nylund (S) yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att anse uppföljningen delgiven samt lägga informationen till handlingarna.
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Delges
Regiondirektören
Ärendeansvarig
Handläggarna
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Region Jämtland Härjedalen
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Hälsosam Y
Regionala pensionärsrådet
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Fördelning av medel inom överenskommelsen; Jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2021

Diarienummer: 20RS12908
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
SKR och staten har träffat överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med
kortare väntetider 2021, som bygger på tidigare års överenskommelser. Målet för
årets överenskommelse är att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser
ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att 80 procent av dessa patienter
ska gå igenom respektive vårdförlopp inom utsatt maximal tidsgräns. Medel utgår
till regionerna för att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp, till
regionala cancercentrum och barncancercentrum, samt till övrigt arbete inom
cancerområdet. Till följd av Covid-19 tillförs regionerna i årets överenskommelse
extra medel för arbete med standardiserade vårdförlopp jämfört med 2020 (för att
för att öka tillgängligheten till vården).
Överenskommelsen för 2021 består av tre delar vilka motsvarar nationella
cancerstrategins delar:





Prevention och tidig upptäckt
Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten
o
Standardiserade vårdförlopp
o
Barncancer
o
Patientkontrakt
Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

Region Västernorrland har för år 2021 tilldelats 8 797 988 kronor för arbetet med
standardiserade vårdförlopp. Medlen utbetalas i två delar. Den andra delen utbetalas
efter godkänd redovisning till Socialstyrelsen vilken ska vara inlämnad senast 30
september 2021. Redovisningen syftar till att visa hur väntetidsläget ser ut i
respektive region, samt hur inklusions- och ledtidsmål uppfylls.
Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancerdiagnos omfattar:
vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om cancer
vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om
behandling

vilka maximala ledtider som gäller, dels för hela utredningsförloppet, dels för
de olika utredningsåtgärder som ingår i förloppet



Beskrivningarna av de hittills fastställda standardiserade vårdförloppen har tagits
fram på nationell nivå. De bygger på ett multidisciplinärt arbetssätt och förutsätter
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väl fungerande kommunikation mellan olika professioner och vårdgivare och med
patienter och närstående. Under 2015 infördes de första standardiserade
vårdförloppen för vissa cancerdiagnoser. Under 2015-2018 infördes sammanlagt 31
standardiserade vårdförlopp, vilket motsvarar ca 95% av alla cancerdiagnoser.
En grundförutsättning för att uppfylla kraven i överenskommelsen handlar om att
arbeta enligt fastlagda rutiner i de standardiserade vårdförloppen. För detta ändamål
har Region Västernorrland successivt inrättat tjänster (sedan 2015) som
kontaktsjuksköterskor och koordinatorer som har uppgiften att säkerställa ett
effektivt och patientsäkert arbetssätt och patientflöde.
Målsättningen är att förkorta ledtiderna från välgrundad misstanke till start av
behandling. Tjänster i specialistvårdens länsverksamheter inom t ex medicin,
kirurgi, röntgen, urologi, kvinnosjukvård har finansierats med medel från
överenskommelsen Besluten om vilka tjänster som kan finansieras via riktade
statsbidrag har efter ansökan från verksamheterna fattats av det lokala cancerrådet
inom Region Västernorrland, vilket är en del i strukturen som utgår från Regionalt
Cancercentrum.
Föreliggande beslut om satsningar avseende arbetet med standardiserande
vårdförlopp omfattar de 4 398 994 kronor som utgör första utbetalningen från
överenskommelsen. Satsningar omfattande överenskommelsens andra utbetalning
kommer att behandlas i ett senare beslut under året. Satsningar som inbegriper
ökade personalresurser är att betrakta som tidsbegränsade och finansiering under
kommande år bygger på att statlig finansiering fortsätter.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan stat och Sveriges kommuner och regioner om Jämlik och
effektiv cancervård med kortare väntetider 2021, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 4 398 994
kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen Jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2021.
Finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda
kostnadsökningar i 2021 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under
första halvåret 2022.
Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen.
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Fördelning av medel inom överenskommelsen Psykisk hälsa och
suicidprevention 2021-2022

Diarienummer: 20RS12909
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat överenskommelsen
Psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022. Sedan ett flertal år träffas årliga
överenskommelser om utveckling av arbetet för psykisk hälsa.
Överenskommelsen för 2021 omfattar totalt 1 680 000 000 kronor varav
1 658 000 000 kronor ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra,
enskilt eller i samverkan, ett fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom
området. Region Västernorrland tilldelas 17 885 530 kronor. De länsgemensamma
medlen uppgår till 16 248 619 kronor.
SKR ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (socialdepartementet) senast
den 30 september 2021. I delrapporten ska SKR översiktligt beskriva den
verksamhet som har bedrivits i regionerna, kommunerna och länen under första
halvåret 2021. SKR ska slutligen lämna en verksamhetsrapport till
socialdepartementet senast den 31 mars 2022. I verksamhetsrapporten ska SKR
redogöra för den verksamhet som har bedrivits under 2021 med stöd av bidraget.
Årets överenskommelse har tre syften:
1.
2.
3.

Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala
handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års
överenskommelser.
Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån
bästa tillgängliga kunskap.
Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade
insatser, för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och
kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Stimulansmedel till Region Västernorrland
 6 223 552 kronor till fortsatt utvecklingsarbete som baseras på de lokala och
regionala handlingsplanerna och ambitionen att ge vård av hög kvalitet där
patienterna finns (mobila lösningar).
 8 125 869 kronor till att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa hos
barn och unga.
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2 357 406 kronor till en god vård och omsorg som är effektiv och säker, och
som utgår från individens behov och är baserad på bästa tillgängliga kunskap.
1 178 703 kronor till psykiatrisk traumavård.

Stimulansmedel för samverkan mellan regioner och kommuner
 7 239 536 kronor till personer med samsjuklighet – insatser för att skapa goda
förutsättningar för samverkan.
 1 000 000 till brukare och patienter som aktiva medskapare av vården – en mer
personcentrerad vård.
 4 714 812 kronor till en nollvision för suicid – suicidprevention
 3 294 271 kronor till ungdomsmottagningar.
Av de länsgemensamma medlen rekvirerar Kommunförbundet medel för samverkan
och suicidprevention, totalt 11 954 348 kronor. Region Västernorrland rekvirerar
medel för brukarmedverkan och ungdomsmottagningarna, totalt 4 294 271 kronor.
Satsningar inom överenskommelsen, avseende RVN:s delar återges i handlingsplan
för redovisning till SKR. Ungdomsmottagningarna har utarbetat en egen plan som
antagits av primärvården ledningsgrupp (se bifogade underlag).
Föreliggande beslut om åtgärder omfattar för Region Västernorrlands del:
 21 180 801 kronor, varav 3 294 271 kronor till ungdomsmottagningar, samt
1 000 000 kronor till brukarorganisationerna.
 Resterande medel som tilldelats RVN (17 885 530 kronor) fördelas till fortsatt
utvecklingsarbete, till insatser för barn och unga, till kunskapsbaserad och säker
hälso- och sjukvård och till traumavård.
Alla åtgärder som inbegriper ökade personalresurser är att betrakta som
tidsbegränsade. Finansiering av åtgärder under kommande år, efter 2021, bygger på
att de statliga överenskommelserna fortsätter som planerat.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022, bilaga
Handlingsplan psykisk hälsa 2021 Västernorrland
Plan för ungdomsmottagningarna – psykisk hälsa 2021
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Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 21 180 801
kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen Psykisk hälsa och
suicidprevention 2021-2022. Finansiering sker med motsvarande belopp ur
anslagna medel för emotsedda kostnadsökningar i 2021 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under
första halvåret 2022.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen.
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Fördelning av medel inom överenskommelsen Sammanhållen,
jämlik och säker vård m.m. 2021

Diarienummer: 20RS12910
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Monasofi Wallinder
Ärendebeskrivning
Överenskommelser mellan regeringen och SKR används inom områden där
parterna gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov i syfte att stimulera en
utveckling i önskad riktning. Överenskommelsen om Sammanhållen, jämlik och
säker vård 2021 innehåller ett flertal områden. Dessa områden är:







Insatser för säkrare vård
Nationella kvalitetsregister
läkemedel
Sällsynta hälsotillstånd
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Jämlik och effektiv vård med god kvalitet

För varje av dessa delområden är det definierat vilka insatser som avses genomföras
under 2021 samt om det är regionerna, SKR eller SKR och regionerna i samverkan
som ansvarar för insatserna. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp har
ett multidisciplinärt upplägg och kan involvera primärvården, inklusive den
kommunala hälso- och sjukvården, samt den specialiserade vården, som var för sig
eller tillsammans ansvarar för delar av vårdkontinuiteten.
I överenskommelsen avsätts 60 miljoner kronor, i syfte att ta fram nya vårdförlopp
inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och
sjukvården. 215 miljoner kronor ska gå till att genomföra och förbereda
verksamheterna i regionerna och bygga upp den samverkansregionala strukturen för
kunskapsstyrning, samt för att genomföra de framtagna personcentrerade och
sammanhållna vårdförloppen under 2021.
SKR tilldelas 15 miljoner kronor för att koordinera och stödja det nationella
gemensamma arbetet med att ta fram personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp. I detta ingår att stödja utvecklingen av personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp. Även uppföljningen av dessa ingår i ansvaret, liksom ett
utvecklat samarbete med myndigheter och andra relevanta aktörer.
Syftet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten,
effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödigt administrativ
börda för vårdpersonal. Patienter ska uppleva en fungerande smidig vårdprocess i
väntan på utredning och behandling. Arbetet innefattar även så kallade
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patientkontrakt som syftar till att göra patienten mer delaktig i samordningen av sin
vård.
Fördelning inom Region Västernorrland
Regionen har utifrån överenskommelsen Sammanhållen, jämlik och säker vård
2021 tilldelats 5 112 345 kronor.
Nedan följer ett förslag till fördelning av de medel som tilldelas region
Västernorrland för arbetet med kunskapsstyrnings systemet samt de
personcentrerade vårdförloppen:
Område
Fortsatt utvecklingsarbetet med de personcentrerade och
2 000 000
sammanhållna vårdförloppen genom gapanalysarbete samt
implementering av beslutade insatser i vårdens verksamheter.
Samordning för uppbyggnad av systemet för kunskapsstyrning, 1 500 000
samt samordning av vårdförlopp och andra kunskapsunderlag.
Utbildning av systemet för kunskapsstyrning till enhetschefer och
medarbetare via bland annat workshops.

302 000

Lokala uppstartsträffar och stödstrukturer för arbetet inom Lokala
programområden (LPO).

250 000

Satsa på att säkra en struktur för uppföljning och analys av
vårdförlopp genom inköp av verktyg för att visualisera
uppföljningen av vårdförloppens indikatorer.

200 000

Fortsatt arbete med att utveckla patientkontrakt för integrering i
arbetet med de personcentrerade och sammanhållna
vårdförloppen.

860 000

5 112 000

Summa

Beslutsunderlag
Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och regioner, bilaga
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Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 5 112 000
kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen Sammanhållen,
jämlik och säker vård mm 2021. Finansiering sker med motsvarande belopp ur
anslagna medel för emotsedda kostnadsökningar i 2021 års budget samt,
att en samlad återredovisning över genomförda satsningar och aktiviteter lämnas till
Regionstyrelsen under första halvåret 2022.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen.
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Satsningar inom överenskommelsen Ökad tillgänglighet och
jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta
insatser för kvinnors hälsa 2020-2022

Diarienummer: 20RS54
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har för 2021 tilldelats totalt 22 088 896 kronor i enlighet
med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården, samt
förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022.
Sedan 2015 har flera överenskommelser som rör kvinnors hälsa tecknats mellan
SKR och regeringen. Satsningen pågår till 2022. Målet är att uppnå en mer
tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård inom mödrahälsovården,
förlossningsvården, neonatalvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård
som bidrar till att främja kvinnors hälsa. Kompensation för avgiftsfri
cervixcancerscreening vilken tidigare varit en del i överenskommelserna ingår från
år 2020 i ordinarie statsbidrag.
Satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa omfattar hela vårdkedjan
inklusive förebyggande insatser, från mödrahälsovård till eftervård för kvinnan efter
graviditet och förlossning. Även neonatalvård inkluderas. Medlen ska användas till
att stärka kompetensförsörjning och bemanning, utveckla arbetssätt, samt förbättra
arbetsmiljön. Regionerna väljer de insatser som de bedömer ger mest nytta för att
uppnå målen i överenskommelsen.
I överenskommelsen lyfts även fram områden som behöver utvecklas ytterligare.
 Förstärkt personaltäthet och förbättrad arbetsmiljö
 Vårdkedjan och eftervården
 Kunskapsstöd och utbildning till medarbetarna
 Neonatalvård
 Särskilda insatser för ungdomsmottagningar och mottagningar för
sexualbrottsutsatta
En projektgrupp med representanter för Länsverksamhet kvinnosjukvård,
Primärvårdens Vårdvalsenhet samt Länsverksamhet barn och ungdomsmedicin
ansvarar för behovsinventering och planering av insatser utifrån
överenskommelsens intentioner. Flertalet insatser samplaneras för att förbättra
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vårdkedjan mellan specialistvård och primärvård. En komplett sammanställning av
föreslagna insatser med budgeterade kostnader ligger i bilaga.
Sedan 2018 finansieras även två fristående utvecklingsprojekt avseende
osteoporosmottagning och familjecentral i Örnsköldsvik med medel från
överenskommelsen. Föreliggande beslutsunderlag omfattar satsningar på totalt
22 088 896 kronor. Förvaltningen föreslår att projektgruppen tilldelas 18 565 896
kronor att fördela på föreslagna insatser (se bilaga), samt att
osteoporosmottagningen tilldelas 3 000 000 kronor och familjecentralen i
Örnsköldsvik 523 000 kronor. Åtgärder som inbegriper ökade personalresurser är
att betrakta som tidsbegränsade. Finansiering av åtgärder under kommande år, efter
2021, bygger på att de statliga överenskommelserna fortsätter som planerat.
Närmare om osteoporosmottagningen
Projektet har pågått sedan 2018 och målsättningarna är:


Att samtliga som uppfyller vårdprogrammets inklusionskriterier skall erbjudas
DXA-undersökning och FRAX, för att bedöma osteoporosrisken samt att
utfallet journalförs.



Att öka andelen äldre med lågenergifraktur som får läkemedelsbehandling ett år
efter frakturen från dagens 7,8 procent till 30 procent inom fem år.



Att minska andelen äldre som får en refraktur inom tre år med 20 procent på
fem års sikt.

Under 2018 fastställdes en behandlingslinje för osteoporos som under 2020
övergick till ett personcentrerat samordnat vårdförlopp för osteoporos inom det
nationella programområdet endokrinologi.
Budgeterade kostnader för 2021 uppgår till 4 215 000 kronor varav 3 000 000
kronor söks från överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i
mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnor hälsa.
Budgeterade kostnader (kronor)
Läkare, 150 %
Frakturkoordinator (undersköterska), 100 %
Frakturkoordinator (sjuksköterska), 100 %
Läkemedel
Övriga driftskostnader
Total kostnad
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Familjecentral
Pilotverksamhet i Örnsköldsvik planerad att pågå i två år från starten hösten 2018
med familjecentral på distans från hälsocentralen Ankaret. Målet med verksamheten
är att utveckla hälsocentralens samverkan med kommunen och utveckla nya
arbetssätt. Regionen samlokaliserar sina BVC-sjuksköterskor och barnmorskor i en
kommunal lokal. För regionen innebär det merkostnader för personal och
utrustning. Till det tillkommer minskat nyttjande av lokalytor i befintlig
hälsocentral, vilket också medför kostnader. Verksamheten har haft vissa
uppstartsproblem och bland annat endast haft barnmorska på plats sedan hösten
2019. Mot denna bakgrund begärs förlängd finansiering under våren 2021, med
totalt 523 000 kronor.
Budgeterade kostnader (kronor)
Lokalkostnad
105 000
Personal (BVC sköterska 50% & barnmorska 50%) 700 000
Material
120 000
Hyra IT och telefoni
60 000
Utbildning/möten
30 000
Ev. bilhyra
30 000
Total kostnad
1 045 000
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad
tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta
insatser för kvinnors hälsa 2020-2022, bilaga
Projektförteckning, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 22 088 896
kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen Ökad tillgänglighet
och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för
kvinnors hälsa 2020-2022. Finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna
medel för emotsedda kostnadsökningar i 2021 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under
första halvåret 2022.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen.
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Satsningar inom tilläggsöverenskommelse om en jämlik hälso- och
sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022

Diarienummer: 21RS3230
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har för 2021 tilldelats 10 490 458 kronor i enlighet med
tilläggsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso-och sjukvård för graviditet,
förlossning och eftervård.
Sedan 2015 har flera överenskommelser som rör kvinnors hälsa tecknats mellan
SKR och regeringen, satsningen pågår till 2022. Tilläggsöverenskommelsen avser
att stärka upp tidigare överenskommelse ”Ökad tillgänglighet och jämlikhet i
mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa
2020-2022”
Målen för tilläggsöverenskommelsen är – utöver förstärkandet av pågående insatser
inom grundöverenskommelsen – att:
 Att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på
kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård. Vården ska
bygga på bästa möjliga kunskap.
 Att säkerställa att vårdkedjan är tydlig och att vården är tillgänglig för de
kvinnor som drabbas av komplikationer, förlossningsskador och psykiska
besvär i samband med graviditet och efter förlossning.
 Att det finns utpekad relevant kompetens utifrån kvinnors olika behov genom
hela vårdkedjan inklusive eftervården. Kompetensen ska även vara tillgänglig
för de kvinnor som söker vård för besvär en längre tid efter förlossningen.
 Att hantera den uppskjutna screeningverksamheten av HPV-viruset som
orsaker livmoderhalscancer och inom mammografi, genom utvecklade
arbetssätt, moderna analysmetoder och digitala lösningar.
 Att personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till
en god vård baserad på bästa möjliga kunskap.
Satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa omfattar hela vårdkedjan
inklusive förebyggande insatser, före, under och efter förlossning. Även
neonatalvård och ungdomsmottagning inkluderas. Medlen ska användas till att
stärka kompetensförsörjning och bemanning, utveckla arbetssätt, samt förbättra
arbetsmiljön. Regionerna väljer de insatser som de bedömer ger mest nytta för att
uppnå målen i överenskommelsen.
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En projektgrupp med representanter för kvinnosjukvården, primärvårdens
vårdvalsenhet samt verksamheten för barn och ungdomsmedicin ansvarar för
behovsinventering och planering av insatser utifrån överenskommelsens intentioner.
Flertalet insatser samplaneras för att förbättra vårdkedjan mellan specialistvård och
primärvård. En komplett sammanställning av föreslagna insatser med budgeterade
kostnader återfinns i bilaga.
Åtgärder som inbegriper ökade personalresurser är att betrakta som tidsbegränsade.
Finansiering av åtgärder under kommande år, efter 2021, bygger på att de statliga
överenskommelserna fortsätter som planerat.
Förslagens huvudområden
Sammanhållen, jämlik och personcentrerad vård i vårdkedjan;
Flertalet satsningar inom vårdkedjan planeras, såsom gemensamma utbildningar
inom föräldraförberedelse, psykisk ohälsa och akuta händelser samt insatser för
förbättringar av GCK-flödet. Inom neonatalvården utvecklas nya arbetssätt för att
ge stöd vid vård i hemmet. Andra insatser kompletterar redan uppstartade processer
som till exempel fysioterapeuters kompetensutveckling.
Extraordinära kostnader för öppethållande av två förlossningsenheter i länet ger
kvinnor/familjer en mer jämlik vård. Även medel för kvinnosjukvården att operera i
Sollefteå samt att utveckla en modernare operationsmetod i Örnsköldsvik faller
inom jämlik vård.
För säkerställande av vårdkedja och tillgänglighet när det gäller komplikationer,
skador och psykiska besvär före – under – efter förlossning.
Utveckling av team för psykisk ohälsa i samverkan MHV/KK/psykiatri. När det
gäller förlossningsskador driver verksamheten för kvinnosjukvård ett
bäckenbottenprojekt, där omhändertagande och kompetens vid sena skador ingår.
Projektet finansieras främst av patientsäkerhetsmedel, men vissa utbildningsinsatser
faller inom denna överenskommelse.
Att hantera uppkomna köer inom GCK samt utveckla analysmetoder och digitala
lösningar.
Dels föreslås en satsning för att lagra bilder vid kolposkopier, enligt nationella
vårdprogrammet, denna lösning kan användas av flera kliniker, till exempel lagring
bilder vid gastroskopi, dels föreslås konfigurering av IT-system för att förbereda för
självtester av HPV.
Att stärka vården för kvinnor som utsatts för sexuellt våld eller könsstympning
Ungdomsmottagningen planerar ett projekt för att förbättra kompetens och
arbetssätt när det gäller sexuellt våld och könsstympning. Även verksamhet
kvinnosjukvård avser att kompetensutveckla sina medarbetare.
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Kompetensförsörjning
Medel används för att anställa sjuksköterskor som antas vid
barnmorskeprogrammet. För att stödja nya barnmorskor till större trygghet i arbetet
planeras ett introduktionsprogram.
Föreliggande beslut om satsningar omfattar 10 490 458 kronor.
Beslutsunderlag
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet,
förlossning och eftervård, 2021-2022, bilaga
Projektförteckning, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 10 490 458
kronor för finansiering av satsningar inom tilläggsöverenskommelse om en Jämlik
hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022.
Finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda
kostnadsökningar i 2021 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under
första halvåret 2022.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen.
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Medel inom överenskommelsen om god och nära vård 2021

Diarienummer: 21RS3231
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Lena Lindgren/ Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 29 januari 2021 beslutat om
överenskommelse mellan staten och SKR om en God och nära vård 2021.
Överenskommelsen består av fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja
utvecklingen av hälso- och sjukvården med inriktning på den nära vården. I år
omfattas även ambulanssjukvården. Överenskommelsens övergripande områden är:
 Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
 Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
 Förstärkning av ambulanssjukvården
De prioriterade områdena är desamma som föregående år med undantag för
barnhälsovården som var ett eget utvecklingsområde i överenskommelsen för 2020.
Barnhälsovården omfattas nu i istället av berörda utvecklingsområden.
Den interna beredningen av förslaget till fördelning av har utgått från ett antal
principer. Tilldelade medel ska nyttjas i linje med de nationella intentionerna och de
regionala behoven. Det ska råda en transparens i prioriteringsprocessen inom RVN.
Det är viktigt att dessa tillfälliga medel inte leder till ökade underskott i
verksamheten, dvs. satsningarna ska vara avgränsade i tid och hanteras utifrån att
det är tidsbegränsade resurser, även när det gäller tillfälliga anställningar av
personal. Finansiering av åtgärder under kommande år efter 2021, bygger på att de
statliga överenskommelserna fortsätter som planerat.
De inriktningsbeslut som fattades inför 2020 års satsningar kvarstår i allt väsentligt
(med några undantag). De projekt som avslutas är bland annat projektet
Läkemedelsförsörjning, processarbete inom område Hälso- och sjukvård
(stabsfunktion) samt tillgänglighet inom Barnhälsovården. Region Västernorrland
tilldelas sammanlagt 135 211 000 kronor i den nu aktuella överenskommelsen.
Fördelningen av medel ryms inom följande ändamålsområden:
1/ Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården (56,8 mnkr),
2/ Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (59,6 mnkr),
3/ Vision E-hälsa (2,4 mnkr),
4/ Vidareutbildning av sjuksköterskor (9,4 mnkr)
5/ Karriärtjänster sjuksköterskor (2,4 mnkr)
6/ Förstärkt ambulansvård (2,3 mnkr)
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7/ Utveckling av 1177 (2,4 mnkr)
De åtgärder som föreslås – och som föreliggande beslutsunderlag omfattar –
framgår av bilaga (Överenskommelse om god och nära vård – sammanställning av
förslag till åtgärder m.m.).
Som exempel kan nämnas insatser för att i samverkan med kommunerna främja
utveckling mot nära vård, fortsatt utveckling av regionens kunskapsstyrning,
satsning på utveckling av personcentrerad vård och patientkontrakt, flertal
satsningar på digital utveckling, en rad kvalitetsförbättrande insatser inom områden
som identifierats vara behov av utveckling, men även förbättrade förutsättningar för
vårdpersonal genom bl a vidareutbildning av sjuksköterskor och karriärtjänster.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Regioner om en God
och nära vård 2021, bilaga
Överenskommelse om god och nära vård - Sammanställning av förslag till åtgärder
m.m, bilaga
Beslut:
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård, 82 000 000
kronor för finansiering av satsningar inom överenskommelsen God och nära vård
2021. Finansiering sker med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda
kostnadsökningar i 2021 års budget; samt
att en samlad återredovisning över genomförda satsningar och aktiviteter lämnas till
Regionstyrelsen under första halvåret 2022.

Mattias Rösberg (SJVP) deltar ej i beslutet och återkommer i regionstyrelsen.
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Försäljning av hjälpmedel till statlig myndighet

Ärendet utgår.
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Upphandling av IT-konsulter

Diarienummer: 20RS10672
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Arnold Eriksson
Ärendebeskrivning
Upphandlingen syftar till att täcka Region Västernorrlands behov av konsulttjänster
inom IT eller med anknytning till IT inom områden som till exempel: Informationssäkerhet, Infrastruktur, Ledning och styrning, Systemutveckling och
systemförvaltning, Verksamhetsutveckling och Strategi.
Nuläge
Region Västernorrland har i dagsläget ramavtal med 35 leverantörer.
Avtalsperioden är 2017-09-01 till och med 2021-08-31. Avrop sker genom förnyad
konkurrensutsättning där leverantörerna får inkomma med anbud för varje specifikt
uppdrag.
Avropen har i snitt uppgått till ca 38 miljoner kr per år.
Upphandlingsförfarande
Vi planerar att genomföra den nya upphandlingen i form av inrättande av ett
Dynamiskt Inköpssystem (DIS) enligt 8 kap. LOU. Giltighetstiden för DIS-et
kommer att vara fem år från tidpunkten för annonseringen. Under denna period får
leverantörer när som helst lämna in en ansökan om att bli antagen till DIS-et. Första
antagningen sker 30 dagar efter annonseringen av DIS-et. Ansökningar och
antagningar kommer därefter att ske löpande under DIS-ets giltighetstid.
Leverantörer som godtas och därmed blir antagna till DIS-et får därefter vid varje
nytt uppdrag en anbudsinbjudan att inkomma med anbud för det specifika
uppdraget. Den hanteringen sker i stort sett på samma sätt som den förnyade
konkurrensutsättningen vid nuvarande ramavtal.
Allmänt om DIS:








Ingen upphandlingsform, Selektivt förfarande används (tvåstegsförfarande)
Helt elektronisk process
Nya leverantörer kan ansluta i efterhand
Bestämd giltighetstid, men det finns inga bestämmelser om en längsta giltighetstid
Systemets giltighetstid kan förlängas och systemet kan avslutas när som helst
Antalet kvalificerade anbudssökande som får delta i systemet får inte begränsas
Alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven ska godkännas

Fördelar med DIS:
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Stort urval av leverantörer/konsulter, blir mer flexibelt, leverantören får skicka in
CV som passar det specifika uppdraget, får inte problemet att man kvalificerat in
en kompetens som sedan går till annan leverantör
Nya leverantörer kan ansöka i DIS-et kontinuerligt, ger ökad konkurrens och
flexibilitet, öppnar upp för nystartade företag
Vi kan marknadsföra systemet för att få in nya lämpliga leverantörer
Snabb process vid avrop, 10 dagars svarstid

Utvärderingskriterier
Vid ansökan till det Dynamiska inköpssystemet gäller förutom de vanliga
uteslutnings- och kvalificeringsgrunderna enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU att
leverantören har erfarenhet och minst en konsult att erbjuda. Dessutom ska kraven
för de grundläggande kvalitets- och miljömålen uppfyllas.
Vid anbudsinbjudan inom DIS-et kommer kontrakt att tilldelas utifrån det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris eller pris och kvalitet.
Beslutsunderlag
Upphandlingsdokument bestående av:
Upphandlingsförutsättningar, bilaga
Uteslutning och kvalificering av leverantör, bilaga
Allmänna villkor, bilaga
Anbudsinbjudan – mall, bilaga
Sekretessförbindelse, bilaga
Beslut:
Finansutskottet beslutar på delegation från regionstyrelsen
att godkänna att Inköp och Upphandling får i uppdrag att genomföra upphandling
av IT-konsulter enligt lagt förslag.

Delges
Ekonomidirektören
Inköp och upphandlingschef
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Kompletteringsbudget för 2021 års investeringsplan

Diarienummer: 21RS4307
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl
Handläggare: Lena Kåhre
Ärendebeskrivning
I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2021 års
investeringsplan.
Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för 2021–2023
samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per
2020-12-31. Efter bokslutet för 2020 bedöms således vissa justeringar av
investeringsplanen i 2021 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara
planerad investeringsverksamhet under 2021.
Beslutsunderlag
Kompletteringsbudget för 2021 års investeringsplan, bilaga
Beslut:
Finansutskottet beslutar
att överlämna ärendet till regionstyrelsen.

Delges
Regiondirektören
Ekonomidirektören
Fastighetschefen
Region utvecklingsdirektör
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Vid protokollet

Ann Christin Hamrén
Justeras

Glenn Nordlund

Jonny Lundin
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