
Dokumentnamn 

PROTOKOLL §§ 70-100 
LANDSTINGSSTYRELSEN 
 

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida 

Landstingets kansli 
Anita Wiklander 

2016-04-07 16LS1 1(57)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den 

   

   

Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tid: 2016-04-07 
  
Plats: Landstingets kansli 

Härnösand 
  
 

NÄRVARANDE 
Ledamöter 
Erik Lövgren (S)   ordförande  deltog inte § 80 
Linnéa Stenklyft  vice ordförande ordförande § 80 
Christina Nordenö (S) 
Christer Sonidsson (S) 
Johanna Bergsten (S) 
Jan-Olov Häggström (S) 
Åsa Sjödén (S) 
Hans Backlund (S) 
Annicka Burman (V) 
Lars-Gunnar Hultin (V) 
Eva Andersson (MP) 
Per Wahlberg (M)  deltog inte § 80 
Bengt Sörlin (M) 
Hans Hedlund (C)  deltog inte § 80 
Ingeborg Wiksten (L)  justerare    § 80  
Mona Hammarstedt (KD) 
Mats Hellhoff (SD) 
 
Ersättare 
Anna-Karin Sjölund (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Desislava Cvetkova (S) 
Lars-Olov Olsson (S) 
Siw Sachs (S) 
Mikael Sjölund (S) 
Monica Fällström (S) 
Mikael Westin (S) 
Gunnar Fors (V) 
Tomas Tejle (V) 
Folke Nyström (MP) 
Lina Heidenbeck (M)  tjänstgörande ersättare § 80 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL §§ 70–100 
LANDSTINGSSTYRELSEN 
 

Datum Dnr Sida 

2016-04-07 16LS1 2 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den 

   

   

Utdragsbestyrkande 

 

 

Jonny Lundin (C)  tjänstgörande ersättare § 80 
Anita Hellstrand (C) 
Arne Engholm (L) 
 
Tjänstemän  
Inger Bergström  
Margareta Tufvesson  
Thomas Olsson  
Victoria Sjöbom 
Anita Wiklander  sekreterare  
 
Under föredragningarna  
Rolf Andersson   politisk sekreterare 
Henrik Sendelbach   politisk sekreterare 
Ingrid Flodin   politisk sekreterare 
Tony Andersson (M)  ersättare 
 
 
Inför landstingsstyrelsens sammanträde lämnades följande information: 
  
Länshälsans uppdrag och verksamhet, Bertil Jonsson, verksamhetschef; Bilaga A 
 
Ekonomi i balans över tid: Förändringar av rehabiliteringsmedicins verksamhet i 
länet och Ny enhet för elektiv ortopedi i Sollefteå, Nina Fållbäck Svensson, 
förvaltningschef; Bilaga B 
 
Landstinget Västernorrlands årsredovisning 2015: Margareta Tufvesson, ekonomi- 
och finansdirektör, Peter Löthman hälso- och sjukvårdsdirektör, Lars Halén, 
redovisningschef, Victoria Sjöbom, HR-direktör; Bilaga C 
 
Landstingsplan 2017–2019, Bengt Einarsson, budgetchef, Bilaga D 
 
En ekonomi i balans över tid – tidplanen för återrapport av uppdrag som nämnder 
och styrelse beslutat, Inger Bergström, tf. landstingsdirektör, Bilaga E 
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§ 70 Val av justerare 
 
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att utse Hans Hedlund att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 71 Fastställande av föredragningslista 
 
Två extra ärenden anmäldes: 
§ 99  Kompletteringsbudget 2016 års investeringsplan 
§ 100  Språkutbildning i engelska för förtroendevalda med internationella 

uppdrag 
 
Ett ärende utgår; 
§ 94  Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen  
 
Med dessa ändringar beslutar landstingsstyrelsen 
 
att fastställa föredragningslistan. 
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§ 72 Motion från Ingeborg Wiksten (L) om att inrätta ambulerande 
 äldrevårdsteam  
 
Diarienummer: 15LS7208 
 
Ärendebeskrivning 
Ingeborg Wiksten (L) har inkommit med en motion om att inrätta ambulerande äld-
revårdsteam.  
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 1 
Yttrande över motion, bilaga 2 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2016, § 22, bilaga 3 
Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 10 mars 
2016, § 29, bilaga 4 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 februari 2016, § 22 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 10 mars 2016, § 29 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 42 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att 
landstingsfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad. 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Ingeborg Wiksten (L) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
landstingsfullmäktiges sammanträde 27-28 april.  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL §§ 70–100 
LANDSTINGSSTYRELSEN 
 

Datum Dnr Sida 

2016-04-07 16LS1 5 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den 

   

   

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 73 Yttrande över remiss från Socialdepartementet (S2015/04035/FS)  
 Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning, Rapport från 
 Läkemedelsverket 
 
Diarienummer: 16LS287 
Ärendeansvarig: Peter Löthman 
Handläggare: Carin Svensson  
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Västernorrland har av Socialdepartementet beretts tillfälle att lämna 
synpunkter på Läkemedelsverkets rapport Restnoteringar (läkemedelsbrist som upp-
står när en innehavare av ett godkännande för försäljning av läkemedel inte kan le-
verera läkemedlet till partihandel/grossist som i sin tur då inte kan tillhandahålla lä-
kemedlet till patienterna) av läkemedel – fortsatt utredning. Restnoteringar är en 
fråga som allt mer uppmärksammas på europeisk och global nivå. I Läkemedelsver-
kets rapport presenteras resultatet av analyser som gjorts av restnoteringar. Orsak 
till restnoteringar är bland annat kvalitetsdefekter, brist på aktiv substans, ändring i 
produktionsprocess, felbedömning i produktionsplanering, transportskador samt 
oväntat stor efterfrågan. Förslag lämnas i rapporten på hur Läkemedelsverket skulle 
kunna få en tydligare samordnande roll när det gäller restnoteringar. 
Socialdepartementet har bett landstingen att särskilt lämna synpunkter på förslagen 
om läkemedelsföretagens meddelandeskyldighet om restnoteringar, samordnad 
publicering av restnoteringar samt införande av en sanktionsavgift då företag un-
derlåter att anmäla restsituationer.  
 
Landstinget stödjer rapportens förslag om anmälningsskyldighet och samordnad 
publicering av restnoteringar av läkemedel. Läkemedelsföretagens anmälningsplikt 
för restnoteringar ska gälla för alla slags läkemedel, även generika bör omfattas av 
anmälningsplikten liksom parallellimporterade läkemedel. För att öka följsamheten 
till kravet på rapportering bör en sanktionsavgift mot företag som underlåter att an-
mäla restsituationer införas.  
 
Beslutsunderlag 
Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning, Rapport från Läkemedelsverket, 
bilaga 5 
Yttrande över remiss ”Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning, rapport från 
Läkemedelsverket”, bilaga 6 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 43 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning, 
rapport från Läkemedelsverket”. 
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Delges 
Maria Alsén-Lindström  
Monika Johansson 
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§ 74 Yttrande över remiss från Socialdepartementet, 
 Klagomålsutredningens  slutbetänkande ”Fråga patienten - Nya 
 perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)” 
 
Diarienummer: 16LS559 
Ärendeansvarig: Monika Johansson  
Handläggare: Per Skude 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Västernorrland har beretts möjlighet att lämna yttrande över Klagomåls-
utredningens slutbetänkande ”Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn 
(SOU 2015:102)”.  
 
Förslag till yttrande har upprättats där vårdgivaren Landstinget Västernorrland princi-
piellt tillstyrker, men även lämnar synpunkter på utredningens beskrivning, slutsatser 
och rekommendationer.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 
har beslutat om förslag till yttrande utifrån sitt vårdgivaransvar och överlämnat till 
landstingsstyrelsen att avge det slutliga yttrande för Landstinget Västernorrland. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och 
tillsyn, slutbetänkande av Klagomålsutredningen (SOU 2015:102), bilaga 7 
Yttrande över remiss ”Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 
2015:102)”, bilaga 8 
Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 10 mars 2016, § 28, 
bilaga 9 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden 11 mars 2016, § 43, bilaga 10 
 
Beredning 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 10 mars 2016, § 28 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 11 mars 2016, § 43 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 44 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att godkänna ”Yttrande över remiss ”Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och 
tillsyn (SOU 2015:102)” inom styrelsens ansvarsområde som vårdgivare; samt 
 
att avge ”Yttrande över remiss ”Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och till-
syn (SOU 2015:102)”. 
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Delges 
Landstingsdirektör 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Förvaltningschefer 
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§ 75 Yttrande över remiss från Socialdepartementet: Träning ger 
 färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) 
 
Diarienummer: 16LS1031 
Ärendeansvarig: Peter Löthman 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Västernorrland har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande av Ut-
redningen om högspecialiserad vård (SOU 2015:98). Yttrandet har beretts gemen-
samt och i samråd med landstingen i norra sjukvårdsregionen. 
 
Yttrandet tillstyrker i huvudsak utredningens förslag om en ny nationell kunskaps- 
och beslutsstruktur för den högspecialiserade vården. Mer utförliga resonemang ut-
vecklas dock om de bakomliggande argumenten kring koncentration av 
högspecialiserad vård, där delar av utredningens mer exakta volymberäkningar ifrå-
gasätts. I yttrandet framförs också aspekter på nivåstruktureringens effekter på den 
samlade universitetssjukvården. 
 
I yttrandet lämnas vidare mer detaljerade synpunkter som berör genomförandet av 
utredningens förslag. Dessa synpunkter gäller främst effekterna på akutuppdraget 
vid landets akutsjukhus. Utredningen menar att det är angeläget att utreda dessa frå-
gor i en särskild utredning. Landstingen, å sin sida, anser att en sådan utredning är 
nödvändig för att genomförandet av den nya beslutsstrukturen ska falla väl ut.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 
2015:98), bilaga 11 
Yttrande över remiss Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens 
bästa (SOU 2015:98), bilaga 12 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden 30 mars 2016, § 52, bilaga 13 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 30 mars 2016, § 52 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 45 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att avge ”Yttrande över remiss: Träning ger färdighet – Koncentrera vården för pa-
tientens bästa (SOU 2015:98)” 
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§ 76 Verksamhetsberättelse 2015 för Landstingets revisorer 
 
Diarienummer: 16LS402 
Ärendeansvarig: Bo Basun 
Handläggare: Bo Basun 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2015 för Landstingets revisorer har upprättats i enlighet med 
utfärdade anvisningar från landstingsstyrelsen. 
 
Landstingets revisorer har upprättat verksamhetsberättelse för 2015.  
 
Landstingets revisorer har genomfört 2015 års revisionsplan i nära dialog med full-
mäktiges presidium, styrelse och nämnder. Revisorerna har lämnat synpunkter på 
betänkandet ”En ny kommunallag för framtiden” (SOU2015:24). Med anledning av 
att 2015 var det först året på den nya mandatperioden har revisorerna sett över och 
uppdaterat arbetsordning och styrkort. 
 
De mål som framgår av landstingsrevisionens styrkort är uppnådda i samtliga per-
spektiv. Landstingets revisorer bedömer att de för sin del även uppnått landstingets 
inriktningsmål nöjda invånare och effektiva verksamheter samt tillgodosett kraven 
på medarbetarskap, ledarskap och friska medarbetare. För medarbetarperspektivet 
har även målet om att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent uppnåtts.    
 
Landstingets revisorer redovisar ett positivt resultat med 89 300 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Landstingets revisorer, bilaga 14 
 
Beredning 
Landstingets revisorer den 24 februari 2016 § 12  
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 46 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att föreslå 
landstingsfullmäktige beslutar 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2015, Landstingets revisorer” till handlingarna. 
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§ 77 Verksamhetsberättelse 2015 för Patientnämnden-Etiska nämnden 
 
Diarienummer:16LS419 
Ärendeansvarig: Kerstin Sundholm 
Handläggare: Kerstin Sundholm 
 
Ärendebeskrivning 
Patientnämnden-Etiska nämnden har i enlighet med landstingsstyrelsens anvis-
ningar upprättat verksamhetsberättelse för 2015. Nämnden har under 2015 nått må-
len i process- och ekonomiperspektiven men vad gäller invånar- och 
medarbetarperspektiven så bedöms att målen är på väg att uppfyllas och redovisar 
ett positivt resultat om 0,5 miljoner kronor. 
 
Antalet registrerade ärenden uppgår till 1 075 vilket är en ökning med 3,7 procent 
jämfört med 2014 då antalet ärenden var 1 036. Drygt 51 procent av ärendena rör 
vård och behandling. Näst största orsak till kontakt med nämnden är organisation 
och tillgänglighet som tillsammans med kommunikation/bemötande svarar för nära 
28 procent av det totala antalet ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Patientnämnden-Etiska nämnden, bilaga 15 
 
Beredning 
Patientnämnden-Etiska nämnden den 2 februari 2016 § 6 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 47 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2015 för Patientnämnden-Etiska nämnden” till 
handlingarna. 
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§ 78 Verksamhetsberättelse 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Diarienummer: 16LS667 
Ärendeansvarig: Peter Löthman 
Handläggare: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättats. 
 
För invånarperspektivet redovisar Hälso- och sjukvårdsnämnden att målen inte 
uppnås. Psykiatri- och habilitering uppnår samtliga mål för 2015.  
 
För processperspektivet redovisar Hälso- och sjukvårdsnämnden att målen inte 
uppnås. Hörselvården når målet för obligatoriskt patientbesked.  
Arbetet med bildandet av länsverksamheter är klart. Utformning av gemensamma 
riktlinjer och rutiner fortsätter. Likaså fortgår arbetet med att vidareutveckla sam-
verkansformer med länets kommuner. 
 
Inom medarbetarperspektivet bedömer Hälso- och sjukvårdsnämnden att målen inte 
har nåtts förutom för hörselvården, som når målen gällande medarbetarskap och le-
darskap. Sjukfrånvaro har ökat under året. Kompetensförsörjningsfrågorna är fort-
satt en stor utmaning. 
 
För ekonomiperspektivet redovisar Hälso- och sjukvårdsnämnden ett negativt re-
sultat med 315 miljoner kronor. Jämfört med föregående år är det en försämring 
med 23 miljoner kronor. De största orsakerna till underskottet utgörs av 
ackumulerat underskott, kostnaderna för vårdtjänsteköp och riks- och 
regionsjukvård. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga 16 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 mars 2016, bilaga 17 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 mars 2016, § 40 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 48 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämnden” till 
handlingarna. 
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§ 79 Verksamhetsberättelse 2015 för Folkhälso-, primärvårds- och 
 tandvårdsnämnden 
 
Diarienummer: 16LS668 
Ärendeansvarig: Peter Löthman 
Handläggare: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har i enlighet med landstings-
styrelsens anvisningar upprättat verksamhetsberättelse för 2015. Nämndens an-
svarsområde är Hälsocentralerna, Österåsens hälsohem, Folktandvården och Folk-
hälsa. 
 
För invånarperspektivet redovisar nämnden att målen är nära att nås.  
Antalet listade personer på hälsocentralerna fortsätter att minska. Tillgängligheten 
är fortsatt hög. 
 
För processperspektivet redovisar nämnden att målen är nära att nås. Österåsens 
hälsohem har uppnått målen. 
Arbetet med att förbättra samverkan mellan olika vårdnivåer fortsätter.  
 
Inom medarbetarperspektivet bedömer nämnden att målen ej har nåtts förutom en-
heten för folkhälsa som uppnått målen. 
Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 % under året men når inte målet om 4 %. Kom-
petensförsörjningsfrågorna är fortsatt en stor utmaning för såväl hälsocentralerna 
som för folktandvården. 
  
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden redovisar ett negativt resultat med 
-15 mnkr. Oförändrat jämfört med föregående år. De största orsakerna till under-
skottet 2015 utgörs av kostnader för tjänsteköp av hyrläkare och listningstapp.  
Folktandvården och folkhälsoenheten lämnar tillsammans ett överskott på 4,2 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2016 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, 
bilaga 18 
Bokslut 2015, bilaga till verksamhetsberättelsen, bilaga 19 
Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 10 mars 
2016, bilaga 20 
 
Beredning 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 10 mars 2016, § 27 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 49 
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2015 för Folkhälso-, primärvårds- och 
tandvårdsnämnden” till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL §§ 70–100 
LANDSTINGSSTYRELSEN 
 

Datum Dnr Sida 

2016-04-07 16LS1 15 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den 

   

   

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 80 Årsredovisning för Norrlandstingens Regionförbund inklusive 
 årsrapport för Regionalt cancercentrum Norr, verksamhetsåret 
 2015 
 
Diarienummer: 16LS2292 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Lennart Moberg 
 
Ärendebeskrivning 
De fyra norrlandstingen har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, 
Norrlandstingens regionförbund. I den antagna förbundsordningen anges att region-
förbundet ska vara ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för 
Norrlandstingen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom 
hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verk-
samheter. 
 
Vidare anges att Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för beställning, plane-
ring och samordning av region- och rikssjukvård, utbildning och forskning utifrån 
ett behovs- och befolkningsperspektiv. 
 
Regionförbundet har även getts befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård. 
 
Sedan 2011-12-07 har regionförbundet också ansvar för RCC Norr, Regionalt can-
cercentrum Norr och befogenhet att besluta om den regionala utvecklingsplanen för 
cancervården, inklusive nivåstrukturering inom cancervården på regional nivå. 
 
Vid Regionalt cancercentrum Norr har stödet till landstingen i arbetet med standar-
diserade vårdförlopp inom cancervården och arbetet med revidering av den regio-
nala utvecklingsplanen för cancervården varit stora uppdrag under året. Under året 
har också ett kompetenscentrum för palliativ vård börjat byggas upp. Processledare 
för de flesta diagnosområden har även kunnat tillsättas. En särskild årsrapport för 
RCC Norr biläggs årsredovisningen. 
 
Budgetering och kostnadsansvar för region- och rikssjukvård ligger på respektive 
landsting.  
 
Årets ekonomiska resultat är 495 tkr. I detta resultat ingår särskilda kostnader för 
samverkansprojektet inom Laboratoriemedicin/patologi, åtagande för programråd 
STRAMA och konsultkostnader vid ytterfallsgranskningen. Att resultatet trots detta 
blir ett överskott förklaras av att vissa andra kostnader inte uppgått till vad som an-
tagits i budget. 
 
Förbundsdirektionen beslutade att godkänna årsredovisningen inklusive årsrapport 
för RCC Norr vid sitt sammanträde den 2 mars 2016, § 5, samt att översända den-
samma till berörda landsting. 
 
Regionförbundets verksamhet har granskats och revisionsberättelsen bifogas.  
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Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ledamöterna i för-
bundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 för Norrlandstingens Regionförbund inklusive årsrapport för 
RCC Norr, bilaga 21 
Revisionsberättelse för år 2015, bilaga 22 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 50 
 
Jäv 
Erik Lövgren (S), Per Wahlberg (M) och Hans Hedlund (C) anmälde jäv. 
 
Ingeborg Wiksten (L) utsågs att justera denna paragraf. 
 
Linnéa Stenklyft (S) tjänstgjorde som ordförande i denna paragraf. Ersättarna Lina 
Heidenbeck (M) och Jonny Lundin (C) tjänstgjorde i denna paragraf.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att 
landstingsfullmäktige beslutar 
 
att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i denna beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015; samt 
 
att lägga årsredovisningen för Norrlandstingens Regionförbund inklusive årsrapport 
för RCC Norr, verksamhetsåret 2015, till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Patientnämnden-Etiska nämnden 
Ekonomidirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Förvaltningschefen – Specialistvården 
Chefen för Vårdvalsenheten 
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§ 81 Årsredovisning 2015 Landstinget Västernorrland 
 
Diarienummer: 15LS8445 
Ärendeansvarig: Inger Bergström, Margareta Tufvesson 
Handläggare: Hanna Vahlund, Lars Halén 
 
Ärendebeskrivning 
Landstingsfullmäktige har i landstingsplanen för 2015–2017 fastställt vilka mål som 
ska följas upp på landstingsgemensam nivå under 2015. Landstingsstyrelsens sam-
lade bedömning bygger på graden av måluppfyllelse för dessa mål. 
 
Alla fyra perspektiven i den balanserade styrningen är viktiga hörnstenar för att 
åstadkomma en god ekonomisk hushållning. För att nå måluppfyllelse i ekonomi-
perspektivet är det av stor vikt att invånar-, process- och medarbetarperspektivet ut-
vecklas. Med korta köer, hög patientsäkerhet, effektiva processer med maximalt 
värde för patienten samt en attraktiv arbetsmiljö med goda rekryterings-
förutsättningar i en kostnadseffektiv verksamhet ökar förutsättningarna för en eko-
nomi i balans och på sikt god ekonomisk hushållning. 
 
Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i invånar- 
perspektivet är att måluppfyllelse är nära att nås.  
 
Arbetet med folkhälsoplanen ”Friskare Västernorrland” har uppnåtts. Målen för 
den särskilda tillgängligheten för barn och unga, både till besök och behandling, har 
uppnåtts men landstinget når inte upp till målsättningen utifrån vårdgarantin 0 dagar 
och 7 dagar. 
 
Indikatorerna ur ”Öppna Jämförelser1” visar att landstingets generella 
kvalitetsutveckling är jämförbar med rikets och att det finns både starka 
områden och förbättringsområden.  
 
Den nationella patientenkäten visar att primärvården ligger på 59 procent i 
jämförelse med rikets resultat som är 63 procent. Inom länets psykiatriska 
slutenvård visar patientenkäten ett högre resultat än riksgenomsnittet. Barn 
och ungdomspsykiatrin får också högre betyg än riksgenomsnittet. Förtroen-
det för hälso- och sjukvården varierar över landet. I Västernorrland var 
genomsnittet 50 procent 2015.  
 
Målet att minst 50 procent av kulturutbudet ska vända sig till barn och unga har 
uppnåtts. Målet om fördubblat andel resande i kollektivtrafik uppnås inte när det 
gäller hela den regionala kollektivtrafiken. 
 
 
 

                                                 
1 I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa 
verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. 
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Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i process- 
perspektivet är att måluppfyllelse är nära att nås.  
 
Folktandvården säkerställer att alla behandlas lika ur ett grundläggande 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Folkhälso-, primärvårds- och 
tandvårdsnämnden uppnår målet om att 80 procent av avvikelserna ska vara avslu-
tade inom 90 dagar. Hälso- och sjukvårdsnämndens mål att 85 procent av alla avvi-
kelser ska vara avslutade inom 90 dagar är mycket nära att nås.  Kostnaden per 
DRG2 poäng, inom specialistvården, har minskat med 2,2 procent. 
 
Landstingets arbete med intern klimatkompensation är ett mål som inte uppnås, 
varken 2015 eller 2014. Utfallet 2015 visar på att koldioxidutsläppen ökat istället 
för att minskat.  
 
Den stora kostnadsminskningen för läkemedelskostnader inom primärvården3 har 
klingat av efter flera år av pressade priser på generiska läkemedelssubstanser utan 
patentskydd.  
 
Under året har den interna kontrollen främjats genom fortsatt standardisering av ar-
betssätt, utveckling av produktions- och kapacitetsplanering samt kvalitetssäkring 
av styrdokument och ärendehantering.  
 
Landstingsstyrelsens sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen i medarbetar-
perspektivet, enligt definitionen, är nära. Fortsätter den neråtgående trenden finns 
det en risk för att målet inte kommer att uppnås under kommande verksamhetsår. 
 
Landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas individuella förut-
sättningar och kompetenser tas tillvara.  
 
Medarbetarenkätens värden är jämförbara med föregående års utfall. Landstinget 
fortsätter att aktivt arbeta för att utveckla ledarskapet. Ledarskapsindex visar på ett 
oförändrat indexvärde i jämförelse med föregående mätning. Indexvärdet har ökat i 
bemärkelsen att chefen skapar goda förutsättningar för samarbetet på arbetsplatsen.  
 
Chefsenkäten har fokus på hur chefer upplever sina förutsättningar att vara chef i 
landstinget. Det övergripande indexet för chefsenkäten har minskat.  
 
Sjukfrånvaron uppgår till 7,3 procent vilket innebär ökning med 0,7 procentenheter 
från föregående år. Landstingets målsättning om högst 4 procent är därmed inte 
uppfyllt.  
 

                                                 
2 Diagnosrelaterade grupper 
3 Primärvården ansvarar för merparten av dessa kostnader. Dock har Läkemedelsenheten som är en 
central funktion i landstinget kostnadsansvar för teststickor och liknande diabeteshjälpmedel, 
kostnader för dosdispensering för boende i särskilda boenden samt läkemedelskostnader för personer 
som av olika skäl inte är listade på någon hälsocentral. Dessa kostnader uppgår till cirka 7 miljoner 
kronor. 
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Landstingsstyrelsens samlade bedömning av måluppfyllelsen i ekonomi- 
perspektivet är att målen inte har nåtts under verksamhetsåret. Trots goda resultat 
inom andra målområden har god ekonomisk hushållning inte uppnåtts.  
 
Resultaträkningen beskriver samtliga intäkter och kostnader för verksamheten och 
hur det egna kapitalet har förändrats under året. Årets resultat innebär en minskning 
av det egna kapitalet med 135 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till 
landstingsgemensamma intäkter, finansnetto samt avskrivningar. Jämfört med bud-
get är det en negativ avvikelse med 140 miljoner kronor. 
 
Exklusive jämförelsestörande poster redovisas ett underliggande underskott med 
cirka 20 miljoner kronor sämre än föregående års justerade resultat. 
 
Balanskravsutredningen för 2015 visar, efter justeringar för realisationsvinster för 
sålda fastigheter, ett resultat på -136 miljoner kronor. Tillsammans med 
balanskravsresultatet från 2014 på -222 miljoner kronor skall sammanlagt 358 mil-
joner kronor återställas, varav 222 miljoner kronor senast år 2017 och 136 miljoner 
kronor senast år 2018. 
 
Landstingsstyrelsens bedömning är att 2015 års beslut om höjning av skattesats och 
patientavgifter, samt de i insatsplanen i övrigt angivna kostnadsreduceringarna i 
form av både generella som strukturella åtgärder utgör en bra grund för att uppnå 
målet om ekonomi i balans. I ett längre perspektiv är målsättningen att klara åter-
ställningen. Det kommer dock vara nödvändigt att besluten om dessa åtgärder kan 
effektueras enligt lagd tidsplan. 
Styrelsen inser vikten av att återkomma till landstingsfullmäktige, senast i samband 
med behandlingen av budgeten i november 2016, med en analys av de ekonomiska 
förutsättningarna för att klara återställningen fullt ut. 
 
De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflö-
desanalysen, minskat med 70 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till  
1 668 miljoner kronor. Minskningen beror på flera faktorer: negativt resultat samt 
låg grad av skattefinansiering av investeringarna som uppgår till 145 miljoner kro-
nor. Till detta kommer lösen av skulden till Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag samt det extra kapitaltillskott som tillförts densamma.  
 
Styrelsen ser med allvar på att det egna kapitalet försämrats och att möjligheterna 
till avsättning av nya medel för framtida pensionsförpliktelser inte kan genomföras. 
Mot bakgrund av detta föreslås att kapitalförvaltningen för finansiering av framtida 
pensionsförpliktelser i 2015 års bokslut inte tillförs nya medel. För att kunna avsätta 
medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs ett bättre ekonomiskt 
resultat och en högre grad av skattefinansiering av investeringarna. Medel har pla-
cerats för att täcka framtida pensionsutbetalningar och har i redovisningen värderats 
som en omsättningstillgång. Detta överensstämmer med god redovisningssed.  
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Av balansräkningen framgår vilka utestående fordringar som kan bedömas vara 
osäkra fordringar. I bokslutet redovisas osäkra fordringar med en nettoökning med 
5,3 miljoner kronor. 
 
Landstingsservice har i anslutning 2015 års verksamhetsberättelse anhållit om en 
utökning av 2016 års investeringsram med 2,0 miljoner kronor för att klara inköp av 
flera bladderskanner. Enligt en överenskommelse mellan landstinget och länets 
kommuner skall kommunerna hyra utrustningen inklusive kontroller och service.  
 
Landstingets investeringar enligt investeringsplanen för 2015 redovisas i bilaga 
 
I anslutning till behandlingen av landstingets årsredovisning för 2015 redovisas fi-
nansiell rapport i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Landstingets investeringsredovisning 2015, bilaga 23 
Årsredovisning 2015 Landstinget Västernorrland, bilaga 24 
Finansiell rapport 2015, bilaga 25 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 51 
 
Yrkande 
Eva Andersson (MP) yrkar på en redaktionell ändring i årsredovisningen med 
anledning av att det finns olika uppgifter för koldioxidutsläpp.  
 
Proposition  
Ordförande ställer Eva Anderssons yrkande om redaktionell ändring under 
proposition och finner att yrkandet bifallits.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till landstingsdirektören att genomföra den redaktionella ändringen i 
årsredovisningen; 
 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att föreslå 
landstingsfullmäktige besluta 
 
att godkänna ”Landstingets investeringsredovisning 2015”;  
 
att fastställa ” Årsredovisning 2015 Landstinget Västernorrland”; 
 
att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2015 års justerade resultat en-
ligt balanskravet till -136 miljoner kronor och detta är föremål för återställning en-
ligt kommunallagens kap 8, § 5;  
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att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförplik-
telser inte tillföra några nya medel; samt 
 
att godkänna ”Finansiell rapport 2015”. 

 
 

 
----------------------------------  
 
Vid Finansutskottets möte den 31 mars beslutades att den första att-satsen med föl-
jande lydelse: ” att bevilja en utökning av Landstingsservice investeringsram i 2016 
års budget med 2.000.000 kronor” lyfts ur ärendet och behandlas i ett eget ärende 
vid landstingsstyrelsens sammanträde den 7 april 2016.  
  
Delges 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 
Patientnämnden - Etiska nämnden 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
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§ 82 Investering i bladderskanner för kommunerna 
 
Diarienummer: 16LS3307 
Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson 
Handläggare: Lars Halén 
 
Ärendebeskrivning 
Landstingsservice har i anslutning 2015 års verksamhetsberättelse anhållit om en 
utökning av 2016 års investeringsram med 2,0 miljoner kronor. Detta för att klara 
inköpet av flertal bladderskanner i syfte att effektivisera vården vid kommunernas 
boenden och minska behovet av insatser i landstingets primär- och slutenvård. En-
ligt överenskommelsen mellan landstinget och länets kommuner skall kommunerna 
svara för kostnaderna genom att kommunerna hyr utrustningen inklusive kontroller 
och service.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar föreslå att landstingsfullmäktige beslutar 
 
att bevilja en utökning av Landstingsservice investeringsram i 2016 års budget med 
2 000 000 kronor 
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§ 83 Bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga 
 
Diarienummer: 16LS1160 
Ärendeansvarig: Peter Löthman 
Handläggare: Katarina Funseth 
 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen fattade beslut om en ny lag den 3 februari 2016; Lagen om bidrag för 
glasögon eller kontaktlinser till barn och unga (2016:35). Lagen innebär att det in-
förs en skyldighet för landstingen att lämna bidrag för kostnad för glasögon eller 
kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av 
landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Detsamma ska gälla den som erbjuds hälso- och sjukvård med stöd av lagen om 
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård till vissa 
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 
 
Regeringen har meddelat föreskrifter om bidragets storlek, om övriga villkor för bi-
draget samt om återbetalningsskyldighet. I förslaget till lagstiftningen utrycks att 
landsting och regioner inte får försämra sitt regelverk. Bidrag för kostnad ska uppgå 
till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre 
än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidrag lämnas 
inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort 
eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. 
 
I beräkningar av storleken på det statliga bidraget till landsting och regioner an-
vände man sig av Socialstyrelsens antagande om att 12–13 procent av barn i åldern 
8–16 år är i behov av glasögon. I propositionen nämns även att Socialstyrelsen bör 
få i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen. En utvärdering av bidraget kan 
t.ex. visa hur många barn och unga som får del av bidraget.  
 
Nuvarande hantering i Landstinget Västernorrland 
Barn mellan 0-7 års ålder som behöver glasögon som stöd för sin synutveckling får 
ett bidrag från landstinget på upp till 900 kronor per år. Barnet kan besöka valfri 
optiker. Bidraget ges till vårdnadshavare mot uppvisande av recept och kvitto på 
köp av glasögon. Glasögonbidrag består av schablonbelopp. Storleken på schablon-
beloppet styrs av de glas barnet har behov av. Bidraget utgår högst en gång/år. Bi-
drag utgår inte för båge, reparationer, hårdhets- färg eller antireflexbehandling. 
 
Bidragsbelopp 
• Standardglas – 450 kronor 
• Glas utöver standard – 750 kronor 
• Flerstyrkeglas – 900 kronor 
 
Förslag till ny hantering i Landstinget Västernorrland 
Att införa bidrag till glasögon eller kontaktlinser för barn och unga till och med det 
år barnet fyllt 19 år med upp till 900 kronor per år. Bidraget beräknas kosta 3,4 
miljoner kronor per år för barn 8–19 år, varav 3,0 miljoner kronor finansieras ge-
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nom statsbidrag för reformen. Statsbidragsnivån motsvarar ett bidrag med 800 
kronor per barn 8–19 år. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre 
än 900 kronor per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidraget 
kan inte sparas till kommande år.  
 
Barn och ungdomar från 0-19 år med en diagnostiserad synskada/synnedsättning får 
glasögon som hjälpmedel. Hjälpmedel till barn 0-19 år, är kostnadsfria. Optiker an-
ställd inom synrehabiliteringen ansvarar för bedömning, utprovning och utlämning 
av dessa glasögon. 
 
Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller 
tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. Bi-
drag utgår inte för båge, reparationer, hårdhets- färg eller antireflexbehandling. 
 
För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordi-
nationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller legitimerade optiker. 
 
Den som har tagit emot bidrag är återbetalningsskyldig, om  
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har föror-
sakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,  
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och 
mottagaren borde ha insett detta, 
3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för. 
 
Landstinget får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är 
återbetalningsskyldig. 
 
Beslutsunderlag 
Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga, 
bilaga 26 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 52 
 
Yrkande  
Christer Sonidsson (S) yrkar på en redaktionell ändring av den tredje att-satsen till 
följande lydelse: ”att bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt 
lagstadgat krav utges med maximalt 900 kronor per år.” 
 
Proposition  
Ordförande ställer Christer Sonidssons yrkande under proposition och finner att 
yrkandet bifallits. 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
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att anslå 3 400 000 kronor till Specialistvården Västernorrland för bidrag för glas-
ögon till barn och unga med finansiering genom ianspråktagande av motsvarande 
belopp ur avsatt medel för oförutsett i budget för 2016; samt 
 
att förändringen beaktas i kommande planeringsarbete för åren 2017–2019. 
 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att landstings-
fullmäktige beslutar 
 
att bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt lagstadgat krav 
utges med maximalt 900 kronor per år; samt  
 
att regelverket i övrigt följer regeringens föreskrifter avseende omfattning, återbe-
talning, återkrav med mera.  
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§ 84 Föreningen för arkivverksamma i landsting och kommun FALK – 
 konferens i Härnösand 25-27 maj 2016 
 
Diarienummer: 16LS2234 
Ärendeansvarig: Tobias Åsberg 
Handläggare: Erik Norgren 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen för arkivverksamma i landsting och kommun (FALK) är ett nationellt 
nätverk för alla som arbetar med arkiv- och dokumenthanteringsfrågor i regioner, 
landsting och kommuner. FALK arbetar bl.a. för att främja kontakter och utbyte av 
information och erfarenheter inom det kommunala arkivområdet. 
 
FALK anordnar årligen en konferens där aktuella frågor inom arkivområdet disku-
teras. 2016 års konferens har beslutats att anordnas i Härnösand den 25-27 maj. 
Konferensen kommer att ta upp ämnen som e-förvaltning, offentlighet och sekre-
tess, och tillgängliggörande av arkivens kulturarv. FALK önskar samverka med 
Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun i anordnandet av denna kon-
ferens. I anledning av detta ansöker FALK om bidrag och deltagande på denna kon-
ferens där arkivverksamma från landets kommuner och landsting deltar.  
 
Landstinget Västernorrlands framgångar i arbetet med att utveckla arkivverksam-
heten har rönt nationell uppmärksamhet. Bl a nominerades landstingsarkivet till 
Årets arkiv 2015. FALK-konferensen ger landstinget möjlighet att visa upp det ar-
bete som lagts ned på arkivområdet.   
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till och deltagande på FALK:s konferens i Härnösand den 25-
27 maj 2016, bilaga 27 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 53 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att samverka med FALK och Härnösands kommun i anordnandet av FALK:s kon-
ferens i Härnösand den 25-27 maj 2016; samt 
 
att bevilja Föreningen för arkivverksamma i landsting och kommun (FALK) 10 000 
kronor i bidrag till konferensmiddagen, samt att kostnaden belastar anslaget för 
kansligemensamma kostnader vid landstingets kansli. 
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§ 85 Klimatanpassning; Intygande av medfinansiering av projekt 
 ”Energieffektiv och flexibel ventilation Sundsvalls sjukhus”  
 Projekt: 9934 
 
Diarienummer: 16LS2457 
Ärendeansvarig: Hans Axelsson 
Handläggare: Jan Lindberg, Olle Bertilsson 
 
Ärendebeskrivning 
Tillväxtverket administrerar fördelning av EU-medel från strukturfondsprogrammet 
som avsatts för investeringar för tillväxt och sysselsättning i mellersta Norrland 
inom det tematiska målet ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
inom alla sektorer” 
 
Landstingsfastigheter har i samråd med Regional Utveckling utvärderat 
möjligheterna att erhålla bidrag från nämnda strukturfondsprogram. Efter dialog 
med Länsstyrelsen och Tillväxtverket har identifierats åtgärder avseende ombygg-
nad av ventilation på Sundsvalls sjukhus, som ett möjligt bidragskvalificerande 
projekt. Åtgärden avses genomföras såsom innovativa systemlösningar med en hög 
grad av energieffektiviseringsinsatser. 
 
Vidare är målsättningen att genom utvärdering och kunskapsuppbyggnad 
utveckla en metod vilken ska leda fram till ett generellt koncept som ska kunna 
användas i en större del av landstingets fastighetsbestånd som en standardlösning, 
samt att sprida vunnen kunskap till övriga aktörer i samhället. 
 
Projektet är kostnadsberäknat till 21,1 mkr. För finansieringen är sökt bidrag från 
strukturfondsprogrammet om totalt 10,5 mkr. För slutlig behandling av 
bidragsansökan förutsätts att landstinget intygar en egen medfinansiering om reste-
rande 10,6 mkr.  
 
Om landstinget erhåller ett positivt utfall av bidragsansökan, avses ärendet beredas 
såsom nytt investeringsärende. Ärendet kommer då att prövas i ny och särskild ord-
ning, där de närmare förutsättningarna kommer att redovisas inklusive effekterna av 
beviljat bidrag. Ett beviljat bidrag binder inte landstinget till att genomföra projek-
tet. 
  
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar till Tillväxtverket ”Energieffektiv och flexibel ventilation 
vid Sundsvalls sjukhus", bilaga 28 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 54 
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag 
 
att inom ramen för bidragsansökan till Tillväxtverket intyga att landstinget är be-
redda att utge en egen medfinansiering av projekt ”Energieffektiv och flexibel ven-
tilation vid Sundsvalls sjukhus” med totalt 10,6 mkr, fördelat under åren 2016 till 
2019; 
 
att uppdra åt landstingsdirektören att bevaka utfallet av ansökan om bidrag om to-
talt 10,5 mkr; samt 
 
att vid fall av positivt utfall av bidragsansökan uppdra åt landstingsdirektören att 
inkomma med nytt ärende avseende investering i projekt ”Energieffektiv och flexi-
bel ventilation Sundsvalls sjukhus” för prövning av landstingsstyrelsen 
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§ 86 Förändring av rehabiliteringsmedicinsk verksamhet 
 
Diarienummer:16LS2806 
Ärendeansvarig: Nina Fållbäck Svensson 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Västernorrland befinner sig i ett omfattande besparingsarbete. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden (HSN) ska spara 160 miljoner kronor fram till utgången av 
2018. HSN har gett förvaltningarna i uppdrag att aktivt även söka och föreslå ytter-
ligare besparingsmöjligheter (HSN 2015-11-12 § 144) Inom ramen för det uppdra-
get har förvaltningen tagit fram förslag till åtgärder inom rehabiliteringsmedicin. 
 
Förslaget innebär att den rehabiliteringsmedicinska verksamheten i Härnösand 
flyttas till sjukhuset i Sundsvall. 
 
Den redovisade lösningen medför, enligt beräkningarna, en kostnadsbesparing 
med helårseffekt på 10 miljoner kronor per år. I beredningen av förslaget har även 
följande områden belysts; patientsäkerhet, kompetensförsörjning, utvecklingsmöj-
ligheter, lokaler och miljö samt eventuella effekter för de olika patientgrupperna. 
 
Sammantaget är det verksamhetens bedömning att fördelarna överväger 
nackdelarna och att besparingen kan genomföras enligt redovisat förslag med fort-
satt gott värde för patienterna. 
 
En alternativ förändring genom neddragning av antalet vårdplatser från 24 till 16 
vårdplatser vid avdelning 26 B i Sundsvall skulle ge en kostnadsreducering på 2,5 
miljoner kronor per år. 
 
Facklig information, arbetsmiljöanalyser och förhandlingar genomförs under mars 
månad. 
 
Genomförande av förslaget kan ske efter politiskt fattade beslut. 
Verksamhetsmässigt är det lämpligast att inte öppna efter sommarstängningen som 
är planerad till 2016-06-17 - 2016-08-28, då verksamheten finns i Sundsvall. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens beskrivning av tänkt förändring, daterad 2016-03-10, bilaga 29 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 mars 2016, § 
44, bilaga 30 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 mars 2016, § 44 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 55 
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Yrkanden 
Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar avslag till Finansutskottets förslag med följande 
motivering: ”Medicinsk Rehab i Härnösand är en väl fungerande och effektiv 
verksamhet idag, som kommer att kunna utvecklas till en specialistklinik för hela 
norra sjukvårdsregionen/den nya norra regionen. Enheten har full bemanning och 
lyckas väl med kompetensförsörjningen. De kostnadsbesparingar, som beredningen 
räknar med om förslaget genomförs, är mycket osäkra. De är inte heller i den 
storleksordningen, om de skulle kunna förverkligas, att de kan anses rimliga med 
tanke på den försämring av verksamheten och kompetensförsörjningen, som 
förslaget innebär både för Medicinsk Rehab i Härnösand och för geriatrisk 
rehabilitering i Sundsvall.” 
 
Hans Hedlund (C) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) återremissyrkande vid 
Finansutskottets sammanträde med följande lydelse: ”Centerpartiet står bakom 
Landstings-fullmäktiges beslut att genomföra kostnadsbesparingar motsvarande 160 
miljoner kronor under planperioden 2016 - 2018 inom Hälso- och 
sjukvårdsnämndens ansvarsområde för att kunna uppnå en långsiktigt hållbar 
ekonomi för Landstinget Västernorrland, vilket är en absolut nödvändighet. 
Dock under förutsättning av att kvalitetssäkrade beslutsunderlag, avseende patient-
säkerhet med mera och inklusive ekonomiska effekter, redovisas inför Hälso- och 
sjukvårdsnämndens och Landstingsstyrelsens förberedande beslut. Detta för att 
möjliggöra ett samlat politiskt beslut av Landstingsfullmäktige, vilket Centerpartiet 
anser är en nödvändighet för att vid beslutstillfället kunna se en helhet gällande de 
samlade konsekvenserna av samtliga föreslagna kostnadsbesparingar och utbuds-
förändringar inom specialistvården i länet.  
Om möjligt är det önskvärt att detta beslut sker redan vid Landstingsfullmäktiges 
sammanträde i juni månad i år och dock senast vid sammanträdet i oktober månad 
för att kunna uppnå nödvändiga besparingseffekter till och med år 2018.   
Då en samlad bild saknas från Hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarig politisk 
nämnd, gällande konsekvenserna av samtliga utbudsförändringar inom 
specialistvården i länet som är föremål för politiska beslut och tjänstemannautred-
ning för närvarande så anser Centerpartiet att ärendet ska återremitteras till Hälso- 
och sjukvårdsnämnden för komplettering, för att möjliggöra ett samlat politiskt be-
slut av Landstingsfullmäktige. 
Centerpartiet föreslår därför Finansutskottet föreslå Landstingsstyrelsen att återre-
mittera ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnden.” 
 
Jan-Olov Häggström (S), Eva Andersson (MP), Per Wahlberg (M) och Annicka 
Burman (V) yrkar bifall till Finansutskottets förslag.  
 
Bengt Sörlin (M) yrkar bifall till Lars-Gunnar Hultins yrkande.  
 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar återremiss med fölande motivering: ”Liberalerna yrkar 
återremiss till ärendet att flytta rehabiliteringsmedicinska verksamheten i 
Härnösand. Vi vill först se ett helhetsgrepp över rehabiliteringen i länet. En 
tillförlitlig rapport över hur halveringen av rehabiliteringens resurser 2010 har 
påverkat medborgarnas möjlighet att komma tillbaka efter sjukdom. Att 
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rehabiliteringens ansvar har lagts över till primärvård och kommunerna men utan 
resurser tror vi är en bidragande orsak till ökade kostnader i slutenvården.” 
 
Mona Hammarstedt (KD) yrkar återremiss med följande motivering: ”En god 
ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans är ett mål för oss i landstinget. 
Kostnadsutvecklingen har de senaste åren dock varit alltför hög och skapat stora 
underskott. Kristdemokraterna anser därför att det är nödvändigt att genomföra 
olika omstruktureringar för att långsiktigt få ordning på finanserna. Detta måste 
dock ske på ett sådant sätt att patientsäkerheten upprätthålls och att de ekonomiska 
effekterna vid förändringar håller för en granskning. Samtliga underlag som tas 
fram måste redovisas innan beslut kan tas. I nuläget saknas de så viktiga risk och 
konsekvensanalyserna. Jag yrkar därför på att: förslaget om att genomföra 
strukturförändringar inom den rehabiliteringsmedicinska verksamheten i Härnösand 
återremitteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden.” 
 
Christer Sonidsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Propositionsordning 
Följande propositionsordning föreslås: först frågan om ärendet ska avgöras idag 
eller inte, och därefter, ifall ärendet ska beslutas idag ställs Finansutskottets förslag 
mot Lars-Gunnar Hultins med fleras yrkande. Propositionsordningen godkändes.  
 
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgörs idag under proposition, vilken 
godkändes, varvid han finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter ställer ordförande Finansutskottets förslag mot Lars-Gunnar Hultins 
avslagsyrkande under proposition, varvid han finner att Finansutskottets förslag har 
bifallits, då votering begärs.  
 
Votering 
Ordförande ställde följande propositionsordning: den som röstar enligt 
Finansutskottets förslag röstar ja, den som röstar enligt Lars-Gunnar Hultin med 
fleras avslagsyrkande röstar nej. Resultat 12 röstar ja, 2 röstar nej och 3 avstår.  
 
För ja röstar: Erik Lövgren (S), Linnéa Stenklyft (S), Christina Nordenö (S), 
Christer Sonidsson (S), Johanna Bergsten (S), Jan-Olov Häggström (S), Åsa Sjödén 
(S), Hans Backlund (S), Annicka Burman (V), Eva Andersson (MP), Per Wahlberg 
(M) och Mats Hellhoff (SD). 
 
För nej röstar: Lars-Gunnar Hultin (V) och Bengt Sörlin (M). 
 
Följande avstår: Hans Hedlund (C), Ingeborg Wiksten (L) och Mona Hammarstedt 
(KD).  
 
Landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed.  
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Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att 
landstingsfullmäktige beslutar 
 
att den rehabiliteringsmedicinska verksamheten i Härnösand flyttas till sjukhuset i 
Sundsvall, avdelning 26B. 
 
 
Reservationer  
Lars-Gunnar Hultin (V) och Bengt Sörlin (M) reserverar sig till förmån för Lars-
Gunnar Hultins avslagsyrkande med motivering. 
 
Hans Hedlund (C) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande med 
motivering. 
 
Ingeborg Wiksten (L) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande med 
motivering.  
 
Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande med 
motivering.  
 
 
Protokollsanteckning 
Per Wahlberg (M) lämnar följande protokollsanteckning ”Moderaterna vill se en 
återkommande rapportering till Hälso- och sjukvårdsnämnden av de risk- och 
konsekvensanalyser som ska genomföras med anledning av besluten om 
Ortopediverksamheten i Sollefteå och flytten av Medicinska rehab i Härnösand.” 
 
----------------------------  
 
Vid Finansutskottets möte den 31 mars reserverade sig Jonny Lundin mot beslutet 
till förmån för eget yrkande: ”Centerpartiet står bakom Landstingsfullmäktiges be-
slut att genomföra kostnadsbesparingar motsvarande 160 miljoner kronor under 
planperioden 2016 - 2018 inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde för 
att kunna uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för Landstinget Västernorrland, vil-
ket är en absolut nödvändighet. 
Dock under förutsättning av att kvalitetssäkrade beslutsunderlag, avseende patient-
säkerhet med mera och inklusive ekonomiska effekter, redovisas inför Hälso- och 
sjukvårdsnämndens och Landstingsstyrelsens förberedande beslut. Detta för att 
möjliggöra ett samlat politiskt beslut av Landstingsfullmäktige, vilket Centerpartiet 
anser är en nödvändighet för att vid beslutstillfället kunna se en helhet gällande de 
samlade konsekvenserna av samtliga föreslagna kostnadsbesparingar och utbuds-
förändringar inom specialistvården i länet.  
Om möjligt är det önskvärt att detta beslut sker redan vid Landstingsfullmäktiges 
sammanträde i juni månad i år och dock senast vid sammanträdet i oktober månad 
för att kunna uppnå nödvändiga besparingseffekter till och med år 2018.   
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Då en samlad bild saknas från Hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarig politisk 
nämnd, gällande konsekvenserna av samtliga utbudsförändringar inom 
specialistvården i länet som är föremål för politiska beslut och tjänstemannautred-
ning för närvarande så anser Centerpartiet att ärendet ska återremitteras till Hälso- 
och sjukvårdsnämnden för komplettering, för att möjliggöra ett samlat politiskt be-
slut av Landstingsfullmäktige. 
Centerpartiet föreslår därför Finansutskottet föreslå Landstingsstyrelsen att återre-
mittera ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnden.” 
 
Per Wahlberg (M) lämnade protokollsanteckning att ”Moderaterna vill se en 
återkommande rapportering till Hälso- och sjukvårdsnämnden av de risk- och 
konsekvensanalyser som ska genomföras med anledning av besluten om 
Ortopediverksamheten i Sollefteå och flytten av Medicinska rehab i Härnösand.” 
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§ 87 Ny enhet för elektiv ortopedi i Sollefteå 
 
Diarienummer: 16LS2854 
Ärendeansvarig: Nina Fållbäck Svensson 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Västernorrland befinner sig i ett omfattande besparingsarbete. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden (HSN) ska spara 160 miljoner kronor fram till utgången av 
2018. HSN har gett förvaltningarna i uppdrag att aktivt även söka och föreslå 
ytterligare besparingsmöjligheter (HSN 2015-11-12 § 144). 
 
Som en del i detta arbete planeras förändringar av akut och planerad ortopedi inom 
landstinget. Föreliggande förslag innebär att en enhet för elektiv proteskirurgi ska-
pas på Sollefteå sjukhus. Landstingets övriga två sjukhus påverkas också av försla-
get. Akut ortopedi flyttas från Sollefteå till Örnsköldsvik. En del av de planerade 
operationerna vid Sundsvalls sjukhus kommer istället att utföras vid den nya enhe-
ten. 
 
Antalet operationer bedöms kunna öka i betydande omfattning, när en opererande 
enhet kan arbeta ostört från det akuta flödet. En ny enhet, inklusive två 
operationssalar, ger förutsättningar att operera cirka 600 knä- och höftproteser per 
år. Förslaget innebär också ett effektivt utnyttjande och tillvaratagande av 
resurserna i Sollefteå gällande både personal, lokaler och utrustning. Den årliga 
besparingen bedöms uppgå till cirka 10 miljoner kronor. 
 
Inom Landstinget Västernorrland finns ett stort behov av en ökad produktion när det 
gäller proteskirurgi. Landstinget klarar idag inte målen i den nationella 
vårdgarantin. Kostnaderna för utomlänsvård ökar i motsvarande mån för berörda 
patientgrupper. 
 
Det finns flera exempel inom Sverige och internationellt, där ortopediverksamhet 
har organiserats i elektiva enheter som uteslutande bedrivs över fem vardagar i 
veckan. Syftet har varit att skapa effektiva flöden i vårdens produktion och förbättra 
vårdens kvalité. Erfarenheterna från dessa exempel talar starkt för att en 
liknande modell inom Landstinget Västernorrland kan ge mycket goda resultat. 
 
Länsverksamhet ortopedi har tagit fram underlag som visar att belastningen på 
Örnsköldsvik sjukhus ortopedi kommer öka med 3-4 patienter per dag, vilket ryms 
inom dagens bemanning. Det ökade akuta omhändertagandet bedöms också leda till 
ytterligare en operation per dygn för Örnsköldsviks ortopeder. De bakomliggande 
underlagen visar också att förslaget kan genomföras utan att riskera medicinsk kva-
litet och patientsäkerhet i akutsjukvården. 
 
Ytterligare konsekvensanalys och planering kommer att behöva göras innan försla-
get genomförs fullt ut. Det gäller till exempel justeringar i transportverksamheten 
mellan landstingets sjukhus. 
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Beslutsunderlag 
”Elektiv ortopedi i Sollefteå”, Länsklinikchefens slutrapport med förslag och un-
derlag, bilaga 31 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2016-03-11 § 45, 
bilaga 32 
Kompletterande underlag Ekonomisk kalkyl elektiv ortopedi 2016-03-31,  
bilaga 32a 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2016-03-11 § 45 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 56 
 
Yrkande 
Jan-Olov Häggström (S), Christer Sonidsson (S), Eva Andersson (MP), Per 
Wahlberg (M) och Annicka Burman (V) yrkar bifall till Finansutskottets förslag. 
 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till Finansutskottets förslag och lämnar även en 
protokollsanteckning till ärendet.  
 
Hans Hedlund (C) yrkar bifall till Jonny Lundins (C) återremissyrkande vid 
Finansutskottets sammanträde med följande motivering: ”Centerpartiet står bakom 
Landstingsfullmäktiges beslut att genomföra kostnadsbesparingar motsvarande 160 
miljoner kronor under planperioden 2016 - 2018 inom Hälso- och sjukvårds-
nämndens ansvarsområde för att kunna uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för 
Landstinget Västernorrland, vilket är en absolut nödvändighet.  
Dock under förutsättning av att kvalitetssäkrade beslutsunderlag, avseende patient-
säkerhet med mera och inklusive ekonomiska effekter, redovisas inför Hälso- och 
sjukvårdsnämndens och Landstingsstyrelsens förberedande beslut. Detta för att 
möjliggöra ett samlat politiskt beslut av Landstingsfullmäktige, vilket Centerpartiet 
anser är en nödvändighet för att vid beslutstillfället kunna se en helhet gällande de 
samlade konsekvenserna av samtliga föreslagna kostnadsbesparingar och utbuds-
förändringar inom specialistvården i länet.  
Om möjligt är det önskvärt att detta beslut sker redan vid Landstingsfullmäktiges 
sammanträde i juni månad i år och dock senast vid sammanträdet i oktober månad 
för att kunna uppnå nödvändiga besparingseffekter till och med år 2018. Då en 
samlad bild saknas från Hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarig politisk 
nämnd, gällande konsekvenserna av samtliga utbudsförändringar inom specialist-
vården i länet som är föremål för politiska beslut och tjänstemannautredning för 
närvarande så anser Centerpartiet att ärendet ska återremitteras till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden för komplettering, för att möjliggöra ett samlat politiskt beslut 
av Landstingsfullmäktige. 
Centerpartiet föreslår därför Finansutskottet föreslå Landstingsstyrelsen att återre-
mittera ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnden.” 
 
Mona Hammarstedt (KD) yrkar återremiss med följande motivering: En god 
ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans är ett mål för oss i landstinget. 
Kostnadsutvecklingen har de senaste åren dock varit alltför hög och skapat stora 
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underskott. Kristdemokraterna anser därför att det är nödvändigt att genomföra 
olika omstruktureringar för att långsiktigt få ordning på finanserna. Detta måste 
dock ske på ett sådant sätt att patientsäkerheten upprätthålls och att de ekonomiska 
effekterna vid förändringar håller för en granskning. Samtliga underlag som tas 
fram måste redovisas innan beslut kan tas. I nuläget finns det frågor av väsentlig 
betydelse som inte besvarats (exempelvis konsekvenser för andra verksamheter 
såsom akut/ambulans och operationscentrum) trots att länsverksamhetscheferna på 
dessa områden påpekat ökade kostnader. Jag yrkar därför på att förslaget om att 
genomföra strukturförändringar inom den ortopediska verksamheten i Sollefteå 
återremitteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden.” 
 
Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar återremiss med följande motivering: I första hand att 
förslaget återremitteras till HSN för ytterligare utredning av  
1. hur en enhet för elektiv ortopedi i Sollefteå kan kombineras med fortsatt akut 
ortopediverksamhet under hela eller delar av dygnet 
2. hur det totala behovet av vårdplatser inom ortopedi och kirurgi påverkas och kan 
lösas så att inte följdverkningar uppstår för möjligheterna att bedriva akut kirurgi 
och förlossningsverksamhet i Sollefteå,  
3. hur möjligheterna att rekrytera och utbilda ST-läkare i Sollefteå för behoven 
inom primärvård och specialistvård påverkas samt 
4. hur primärvården påverkas av och kan möta konsekvenserna av förslaget. 
 
I andra hand yrkas (om återremissyrkandet faller)  
att landstingsstyrelsen beslutar föreslå att landstingsfullmäktige beslutar 
att inrätta en avdelning för planerade ortopediska operationer i Sollefteå; 
samt 
att landstingsdirektören får i uppdrag att redovisa hur akut ortopediverksamhet 
under del av dygnet (”dagtidsoperationer”) kan bedrivas vid Sollefteå sjukhus.” 
 
Åsa Sjödén (S), Linnéa Stenklyft (S) och Bengt Sörlin (M) yrkar bifall till Lars-
Gunnar Hultins båda yrkanden.  
 
Mats Hellhoff (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Propositionsordning 
Följande propositionsordning föreslås: först frågan om ärendet ska avgöras idag 
eller inte, och därefter, ifall ärendet ska beslutas idag ställs Finansutskottets förslag 
mot Lars-Gunnar Hultins med fleras yrkande. Propositionsordningen godkändes.  
 
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgörs idag under proposition, vilken 
godkändes, varvid han finner att ärendet ska avgöras idag, då votering begärs.  
 
Votering 
Ordförande ställde följande propositionsordning: den som röstar för att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja, de som röstar för återremiss röstar nej. Resultat 10 röstar ja, 6 
röstar nej och 1 avstår. 
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För ja röstar Erik Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Christer Sonidsson (S), 
Johanna Bergsten (S), Jan-Olov Häggström (S), Hans Backlund (S), Annicka 
Burman (V), Eva Andersson (MP), Per Wahlberg (M) och Ingeborg Wiksten (L).  
 
För nej röstar Linnéa Stenklyft (S), Åsa Sjödén (S), Lars-Gunnar Hultin (V) och 
Bengt Sörlin (M), Hans Hedlund (C) och Mona Hammarstedt (KD). 
 
Följande avstod Mats Hellhoff (SD).  
 
Därefter ställer ordförande Finansutskottets förslag mot Lars-Gunnar Hultins 
yrkande under proposition, varvid han finner att Finansutskottets förslag har 
bifallits, då votering begärs.  
 
Votering 
Ordförande ställde följande propositionsordning: den som röstar enligt 
Finansutskottets förslag röstar ja, den som röstar enligt Lars-Gunnar Hultin med 
fleras avslagsyrkande röstar nej. Resultat 10 röstar ja, 4 röstar nej och 3 avstår.  
 
För ja röstar: Erik Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Christer Sonidsson (S), 
Johanna Bergsten (S), Jan-Olov Häggström (S), Hans Backlund (S), Annicka 
Burman (V), Eva Andersson (MP), Per Wahlberg (M) och Ingeborg Wiksten (L). 
 
För nej röstar: Linnéa Stenklyft (S), Åsa Sjödén (S), Lars-Gunnar Hultin (V) och 
Bengt Sörlin (M). 
 
Följande avstår: Hans Hedlund (C), Mona Hammarstedt (KD) och Mats Hellhoff 
(SD).   
 
Landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed.  
 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att föreslå 
landstingsfullmäktige beslutar 
 
att inrätta en avdelning enbart för planerade ortopediska operationer i Sollefteå; 
samt 
 
att den akuta ortopediverksamheten vid Sollefteå sjukhus samtidigt överförs till 
Örnsköldsvik. 
 
Reservationer  
Linnéa Stenklyft (S), Åsa Sjödén (S), Lars-Gunnar Hultin (V) och Bengt Sörlin (M) 
reserverar sig till förmån för Lars-Gunnar Hultins båda yrkanden med motiveringar. 
 
Hans Hedlund (C) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande med 
motivering. 
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Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande med 
motivering.  
 
 
Protokollsanteckning 
Ingeborg Wiksten (L) lämnar följande protokollsanteckning: ”Liberalerna tillstyrker 
majoritetens förslag till planerad (elektiv) ortopedi på Sollefteå sjukhus. Det är 
viktigt att på ett effektivt sätt tillvarata befintliga resurser. Vilket innebär att man 
avlastar enheterna i Sundsvall och Örnsköldsvik samt kortar köerna.  
Vi vill se en tydlig utveckling av vården utifrån befolkningens behov och 
möjligheter till valfrihet. Där vården ska vara jämlik och av hög kvalitet, där 
patienterna känner trygghet och rätt att välja.  
Vi vill därför också utreda möjligheterna till roterande team inom de opererande 
specialiteterna för att höja kompetens och skapa sammanhållning i länet. (Vi avser 
att återkomma med en motion i ärendet).”  
 
 
--------------------------- 
 
Vid Finansutskottets möte den 31 mars reserverade sig Jonny Lundin mot beslutet 
till förmån för eget yrkande: ”Centerpartiet står bakom Landstingsfullmäktiges be-
slut att genomföra kostnadsbesparingar motsvarande 160 miljoner kronor under 
planperioden 2016 - 2018 inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde för 
att kunna uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för Landstinget Västernorrland, vil-
ket är en absolut nödvändighet. 
Dock under förutsättning av att kvalitetssäkrade beslutsunderlag, avseende patient-
säkerhet med mera och inklusive ekonomiska effekter, redovisas inför Hälso- och 
sjukvårdsnämndens och Landstingsstyrelsens förberedande beslut. Detta för att 
möjliggöra ett samlat politiskt beslut av Landstingsfullmäktige, vilket Centerpartiet 
anser är en nödvändighet för att vid beslutstillfället kunna se en helhet gällande de 
samlade konsekvenserna av samtliga föreslagna kostnadsbesparingar och utbuds-
förändringar inom specialistvården i länet.  
Om möjligt är det önskvärt att detta beslut sker redan vid Landstingsfullmäktiges 
sammanträde i juni månad i år och dock senast vid sammanträdet i oktober månad 
för att kunna uppnå nödvändiga besparingseffekter till och med år 2018.   
Då en samlad bild saknas från Hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarig politisk 
nämnd, gällande konsekvenserna av samtliga utbudsförändringar inom 
specialistvården i länet som är föremål för politiska beslut och tjänstemannautred-
ning för närvarande så anser Centerpartiet att ärendet ska återremitteras till Hälso- 
och sjukvårdsnämnden för komplettering, för att möjliggöra ett samlat politiskt be-
slut av Landstingsfullmäktige. 
Centerpartiet föreslår därför Finansutskottet föreslå Landstingsstyrelsen att återre-
mittera ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnden.” 
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§ 88 Landstingsplan 2017-2019 
 
Diarienummer: 16LS2379 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Hanna Vahlund/Bengt Einarsson 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till Landstingsplan för 2017–2019 har utarbetats.  
 
Jämfört med nu gällande plan för 2016–2018 har de ekonomiska förutsättningarna 
uppdaterats.  
 
Ekonomiperspektivet bygger på den budget och ekonomiska plan för 2016-2018 
som fastställdes av Landstingsfullmäktige den 18-19 november 2015 samt den 
tilläggsbudget som beslutats av Landstingsstyrelsen den 11 februari 2016. Därefter 
har de ekonomiska förutsättningarna uppdaterats avseende skatteunderlag, statsbi-
drag och finansiella poster.  
 
Skatteintäkter och statsbidrag ökar främst beroende på den befolkningsökning som 
beräknas under planperioden. Intäktsförstärkningarna möjliggör en större buffert 
samt ett starkare resultat. Pensionskostnaderna visar på en fortsatt stark ökningstakt, 
vilket påverkar det ekonomiska resultat negativt under planperioden. 
 
Konsekvenser av tilläggsbudgeten 2016 har inneburit att verksamheternas ekono-
miska ramar har justerats, främst avseende sänkta läkemedelskostnader och avgifts-
förändringar vilket innebär förstärkningar av ekonomin. Hänsyn har i planen även 
tagits till reformer inom hälso- och sjukvården samt tandvården, som innebär ökade 
kostnader i dessa verksamheter men också ökade statsbidrag i motsvarande grad. 
 
I Landstingsplanen har beslutade kostnadsreduceringar med sammanlagt 250 miljo-
ner kronor integrerats. Effekter av de förändringar som följer av detta ska uppnås 
senast år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Landstingsplan 2017-2019, bilaga 33 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 57 
 
Yrkanden 
Hans Hedlund (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till landstingsplan 2017–
2019, bilaga 33a 
 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till landstingsplan 2017–
2019, bilaga 33b 
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Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till 
landstingsplan 2017–2019, bilaga 33c 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till landstingsplan 
2017–2019, bilaga 33d 
 
Jan-Olov Häggström (S) Eva Andersson (MP) och Annicka Burman (V) yrkar bifall 
till Finansutskottets förslag.  
 
Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar bifall till Finansutskottets förslag och att 
landstingsstyrelsen beslutar göra ändringar och tillägg enligt följande elva 
förslagspunkter:  
1. att avsnittet om Hälso- och sjukvårdsnämnden i kapitel 2 ersätts 
med denna skrivning: 

”Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig för den specialiserade vården, 
hörselvården samt den rättspsykiatriska regionkliniken. Det innebär att inom dessa 
områden fullgör nämnden de uppgifter som landstinget enligt lagar och 
förordningar har i egenskap av vårdgivare. Specialistvården i Västernorrland, med 
tre akutsjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, har ett ansvar att 
säkerställa länsinvånarnas totala behov av specialistsjukvård. För att säkra en 
personcentrerad vård och inför kommande storregion avvecklas organisationen med 
länsverksamheter. Nya organisationsformer, som stärker samverkan mellan 
specialist- och primärvård och med den kommunala vårdorganisationen ska istället 
utvecklas. Förutom den specialistvård som tillhandahålls vid länets sjukhus, ska 
även befolkningens behov av högspecialiserad vård tillgodoses. ” 
 
2. att avsnittet 3.1.2 Hälso- och sjukvård i kapitel 3 ersätts med denna 
skrivning: 

”Behovet av strategisk och långsiktig satsning på systematiskt förbättringsarbete 
ökar och är en viktig framgångsfaktor för landstingets möjligheter att även i 
framtiden kunna förse länet med en trygg, jämlik och effektiv verksamhet av hög 
kvalitet. 
Särskilt viktigt är att kompetensförsörja och kvalitetssäkra vården av de multisjuka 
och kroniskt sjuka och andra breda patientgrupper. Vården ska vara jämlik, 
tillgänglig och till hög kvalité. Vi kommer att se nya ingångar till sjukvården, där 
primärvården sannolikt får en än tydligare roll och digitala kanaler tar över allt mer 
av förstagångskontakterna. I den norra sjukvårdsregionen är utvecklingen av det 
gemensamma kompetenscentrumet för all högspecialiserad vård vid Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå av strategisk betydelse. 
Landstinget Västernorrland har allt att vinna på en framåtsyftande roll i det 
pågående omställningsarbetet för svensk sjukvård. Inom länet finns verksamheter 
med spetskompetens, t ex Österåsen och Rehabiliteringsmedicin, som är viktiga i 
ett nationellt och regionalt perspektiv. Vi har möjlighet att med kreativitet, 
engagemang och innovationslust driva på arbetet och visa vår betydande roll i den 
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nya regionen.”  
 
3. att första stycket i avsnittet 4.1.1 Vård efter behov på rätt vårdnivå 
i kapitel 4 ersätts med denna skrivning: 

”Oavsett om man bor på landsbygden eller i en stad ska man vara trygg med att få 
vård av hög kvalitet utifrån ens behov när man behöver det. En väl fungerande 
primärvård är en förutsättning för att sjukvården i sin helhet ska fungera optimalt. 
Genom fortsatt utveckling av primärvården och en förstärkning av resurserna, 
skapas förutsättningar för detta. För primärvård sker fördelningen av resurserna 
med utgångspunkt i Regelboken för Vårdval Västernorrland. Den ska säkra en väl 
utbyggd primärvård i hela länet med hög kvalitet, valfrihet och begränsade 
vinstuttag.”  
 
4. att andra stycket i avsnittet 4.1.1 Vård efter behov på rätt vårdnivå 
i kapitel 4 ersätts med denna skrivning: 

”Specialistvården Västernorrland har ett ansvar att säkerställa länsinvånarnas totala 
behov av specialistsjukvård. Vården ska vara tillgänglig och med hög 
patientsäkerhet för alla länets invånare. Sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och 
Örnsköldsvik, är en gemensam resurs för länets samtliga invånare.”  
 
5. att tredje stycket i avsnittet 5.1 Personalpolitisk inriktning i kapitel 
5 ersätts med denna skrivning: 

”Visionen är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och 
fritid. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till 
pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor. 
Landstinget kommer därför att göra det möjligt och uppmuntra arbetsplatser inom 
vården  att pröva att förändra arbetstider och arbetsscheman . Anställda inom 
landstingets verksamheter, egna och finansierade, ska ha rätt till heltid och 
kollektivavtal.” 
 

6. att tredje stycket i avsnittet 5.3  Personalförsörjning i kapitel 5 
ersätts med denna skrivning: 

”För att lyckas med detta måste medarbetarna kunna känna delaktighet genom 
medbestämmande och ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Exempelvis bör 
möjligheten att kunna vidareutbilda sig inom prioriterade områden på betald 
arbetstid, bl a genom Akademisk specialisttjänstgöring (AST), utökas. 
Kompetenstrappor som stimulerar personalen att utveckla sin kompetens och ta 
större ansvar, ska utvecklas och införas systematiskt i hela vårdorganisationen.” 
 
7. att avsnitt 7.1 En ekonomi i balans över tid i kapitel 7 ersätts med 
denna skrivning: 
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”Landstingsplanen utgår från den budget och planen för ekonomi i balans som 
landstingsfullmäktige antog i november 2015 samt den tilläggsbudget som 
beslutades i landstingsstyrelsen i februari 2016.  
Arbetet för att skapa en ekonomi i balans över tid kommer att fortsätta med 
full kraft under 2017-2019, det vill säga i enlighet med gällande ekonomiska 
planering. Detta innebär att nämnderna och styrelsen, med utgångspunkt i de 
nya förutsättningar som gäller med ökade skatteintäkter och tydliga 
personalsatsningar, måste klara nettokostnadsreduceringar med 250 miljoner 
kronor som gäller fram till år 2018.   
Klaras inte detta kommer de återställningskrav som finns avseende tidigare års 
underskott att öka och därmed ytterligare belasta ekonomin för år 2019 och 
därefter.” 

8. att sjätte stycket (om länsverksamheter) i avsnitt 7.2 
Kostnadsanpassning och kostnadskontroll  i kapitel 7 ersätts med denna 
skrivning: 

”Införandet av länsverksamheter har inte fallit ut som önskat och denna 
organisationsmodell ska därför avvecklas. Istället ska samordningsvinster 
mellan specialist- och primärvård och med den kommunala 
vårdorganisationen ske genom att nya organisationsformer utvecklas. Nya 
verktyg i form av IT-system utvecklar möjligheterna i arbetet med 
produktions- och kapacitetsplaneringen samt i den dagliga styrningen. ” 
 
9. att nionde stycket i avsnitt 7.2 Kostnadsanpassning och 
kostnadskontroll i kapitel 7 ersätts med denna skrivning: 

”Kostnadsutvecklingen avseende de fyra fokusområdena inhyrd personal, egna 
personalkostnader, läkemedel samt regionsjukvård kommer fortsättningsvis att 
följas noggrant. Kostnadsutvecklingen rörande inhyrd personal, s.k. stafetter, ökar 
stadigt. För att motverka detta måste landstinget bemöta de orsaker som göra att 
medarbetare väljer att sluta och att landstinget inte kan attrahera sökanden till 
vakanta tjänster. Detta är av största vikt och därför ska strategiska satsningar göras, 
framför allt inom medarbetarnas arbetsmiljö och för att utbilda fler specialister, för 
att säkra personalförsörjningen och därigenom ytterst tillgänglighet och 
patientsäkerhet. Kostnaden för utomlänssjukvården fortsätter att öka till stor del 
beroende på stängda vårdplatser orsakade av vakanser. Genom att säkra 
personalförsörjningen kan vinster även inom detta område ske.  
 
Nettoeffekterna av ökade kostnader för strategiska personalåtgärder och minskade 
kostnader för inhyrd personal, sjukskrivningar, utomlänsvård mm beräknas 
fördelas över planperiodens olika år enligt följande (miljoner kronor): 
2017 2018 2019 
- 10 + 45 + 120” 
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10. att skattesatsen 2017 höjs med 20 öre till 11,49 kr; 
samt att de ökade intäkterna används för att finansiera en ökad satsning på 
strategiska personalåtgärder och på förstärkning av primärvårdens resurser 
enligt följande (miljoner kronor): 

2017 2018 2019 
tÖkning strategiska personalåtgärder - 60 -90 -100 
Förstärkning primärvården -50 -50 -50 

 

11.  att uppdra till landstingsdirektören att utifrån ovanstående 
tilläggsyrkanden 7-11 justera tabellerna i avsnitten 7.4 – 7.7 i majoritetens förslag 
till landstingsplan. Motiveringar till protokollet enligt bilaga 33e.” 
Propositioner 
Ordförande ställer följande propositionsordning: Finansutskottets, Centerpartiets, 
Kristdemokraternas, Liberalernas och Sverigedemokraternas förslag ställs mot 
varandra och därefter ställs vinnande förslag mot Lars-Gunnar Hultins yrkande. 
Propositionsordningen godkändes. 
 
Ordförande ställer Finansutskottets, Centerpartiets, Kristdemokraternas, 
Liberalernas och Sverigedemokraternas under proposition varvid han finner att 
Finansutskottets förslag bifallits. 
 
Därefter ställer ordförande Finansutskottets förslag mot Lars-Gunnar Hultins 
yrkande under proposition varvid han finner att Finansutskottets förslag bifallits.  
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att 
landstingsfullmäktige beslutar 
  
att fastställa Landstingsplan 2017-2019. 
 
Reservationer  
Hans Hedlund (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Ingeborg Wiksten (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Lars-Gunnar Hultin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Per Wahlberg (M) lämnar anteckning till protokollet att moderaterna presenterar sitt 
förslag till landstingsplan 2017–2019 vid kommande landstingsfullmäktige.  
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-------------------------- 
 
Vid Finansutskottets möte den 31 mars lämnade Jonny Lundin (C) och Per 
Wahlberg (M) följande anteckning till protokollet: ”Centerpartiet och Moderaterna 
återkommer vid Landstingsstyrelsens sammanträde med alternativa förslag till 
Landstingsplan 2017–2019.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 89 Förändring av politisk majoritet i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Diarienummer: 16LS3104 
Ärendeansvarig: Thomas Olsson 
Handläggare: Thomas Olsson  
 
Ärendebeskrivning 
Den politiska majoriteten i Landstinget Västernorrland har ändrats från att bestå av 
ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, till att 
bestå av ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
 
Det har fått konsekvensen att den styrande majoriteten inom Landstinget 
Västernorrland inte innehar majoritet inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Enligt 4 kap. 10 a § Kommunallag kan Landstingsfullmäktige återkalla uppdragen 
för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden 
inte längre är densamma som i fullmäktige. 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 mars 2016, § 58 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att 
landstingsfullmäktige beslutar 
 

att uppdraget för samtliga förtroendevalda i Hälso- och sjukvårdsnämnden återkal-
las; samt 
 
att val av ledamöter till Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 28 april 2016–31 
december 2018 sker vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 27-28 april 2016.  
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§ 90 Miljö- och energiredovisning 2015 
 
Diarienummer: 16LS1830 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Olle Bertilsson 
 
Ärendebeskrivning 
Den årliga miljö- och energiredovisningen är en fördjupad internrevision av miljö-
arbetet inom landstinget för att nå målen i miljö- och energiplanen till 2019.  

De områden som målen berör är energi, transporter, avfall, läkemedel, intern kli-
matkompensation, livsmedel, kemiska produkter, hållbara inköp, miljöledning, ut-
bildning, samverkan och genomförande. Redovisningen visar vilket omfattande ar-
bete som pågår i organisationen inom alla de områden som miljö- och energiplanen 
berör. 
 
Förutom det interna miljöarbetet finns en ambition hos landstinget att aktivt arbeta 
tillsammans med andra organisationer för att flytta fram positionerna för en hållbar 
utveckling. Samverkan med andra offentliga organisationer och näringslivet är där-
för naturligt. Landstingets miljö- och energiarbete bidrar till en ökad 
resurshushållning vilket även har positiva effekter på ekonomin inom flera områ-
den. Minskad energianvändning, hållbar upphandling samt förändrade resvanor är 
aktuella exempel.  
 
Landstingets miljö- och energiarbete har under 2015 fått fortsatt positiv 
uppmärksamhet och flera av landstingets initiativ inom miljö och energi har spridits 
till andra landsting och organisationer. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö och energiredovisning 2015, bilaga 34 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 30 mars 2016, § 18 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag föreslå att 
landstingsfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Miljö- och energiredovisningen för 2015. 
 
 
Delges 
Hans Wiklund,  
Margareta Tufvesson  
Jan Lindberg  
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§ 91 Almi Företagspartner Mitt AB: Årsredovisning 2015 
 
Diarienummer: 16LS2921 
Ärendeansvarig: Hans Wiklund 
Handläggare: Maria Lidgren 
 
Ärendebeskrivning 
Almi Företagspartner Mitt AB, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), av Region 
Jämtland Härjedalen (24,5 %) och av Landstinget i Västernorrlands län (24,5 %).  
ALMI Företagspartner Mitt AB:s huvudsakliga verksamhet är att erbjuda rådgiv-
ning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Under 2015 har landstingets 
driftanslag uppgått till 5 447 771 kronor och anslaget för tillväxtrådgivning till 
546 249 kronor.  
 
Styrelsen och verkställande direktören för Almi Företagspartner Mitt AB har in-
kommit med en årsredovisning för 2015.   
 
Verksamheten har granskats och granskningsrapport bifogas.  
 
Beslutsunderlag 
Almi Företagspartner Mitt, årsredovisning för räkenskapsåret 2015, bilaga 35 
Granskningsrapport 2015, bilaga 36 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 30 mars 2016, § 19 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag föreslå att 
landstingsfullmäktige beslutar 
 
att landstingets stämmoombud i Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att 
rösta för att styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015; samt 
 
att lägga Almi Företagspartner Mitt AB:s årsredovisning 2015 till handlingarna.  
 
 
 
 
 
Delges 
Almi Företagspartner Mitt AB 
Anita Pettersson 
Caroline Frank 
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§ 92 AER och CPMR Årsrapport 2015 
 
Diarienummer:16LS2754 
Ärendeansvarig: Hans Wiklund 
Handläggare: Ilona Novak 
 
Ärendebeskrivning  
Deltagande i europeiska politiska nätverk är en viktig del i arbetet med att bevaka 
och påverka aktuella EU-frågor. Västernorrlands engagemang i de politiska 
nätverken Assembly of European Regions (AER) och Conference of Peripheral and 
Maritime Regions (CPMR) innebär att folkvalda politiker får kunskap om 
aktuella EU-frågor samtidigt som man knyter kontakter mellan regioner, som kan 
utvecklas till konkret samarbete eller erfarenhetsutbyte. 
 
Genom landstinget är Västernorrland representerat i AER sedan 1994 och 
CPMR sedan 2001. Den 24-25 juni 2015 beslutade Landstingsfullmäktige med 
godkännande av ”Översyn av landstingets internationella arbete” att landstingets 
åtagande i nätverket Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) av-
slutas. Efter beslutet sa landstinget upp medlemskapet i CPMR.  
Landstinget ingår också i AER Sverige-nätverket som bildats av landsting, regional-
förbund och regioner som är medlemmar i AER i Sverige. 
 
Landstingets arbete i nämnda nätverk ska årligen redovisas till 
landstingsfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Årsrapport Västernorrlands deltagande i AER och CPMR 2015, bilaga 37 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 30 mars 2016, § 20 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på regionala utvecklingsutskottets förslag 
 
att godkänna årsrapporten och överlämna den till landstingsfullmäktige för 
information. 
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§ 93 Firmatecknare och attestanter för avkastningsstiftelser 2016 
 
Diarienummer: 16LS2950 
Ärendeansvarig: Margareta Tufvesson 
Handläggare: Ann-Charlott Löfgren 
 
Ärendebeskrivning 
För avkastningsstiftelser med anknuten förvaltning, det vill säga som har en annan 
juridisk person som förvaltare, exempelvis landstinget, skall handlingar som rör 
stiftelsen undertecknas av förvaltaren. För att underlätta hanteringen utses en sär-
skild firmatecknare för de avkastningsstiftelser som landstinget förvaltar. Denne har 
rätt att underteckna deklarationer, ansökningar om permutationer med mera. För ut-
betalningar av stiftelsemedel har särskilda attestanter liksom tidigare utsetts för re-
spektive stiftelse.  
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för av Landstinget 
Västernorrland förvaltade avkastnings- och donationsstiftelser 2016, bilaga 38 
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 5 april 2016, § 22 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottet förslag fö-
reslå att landstingsfullmäktige beslutar 
 
att fastställa ” Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för 
av Landstinget Västernorrland förvaltade avkastnings- och donationsstiftelser 
2016”. 
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§ 94 Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen 
 
Diarienummer: 16LS3265 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Hanna Vahlund 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet behandlades inte.  
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§ 95 Yttrande till Konkurrensverket angående förfrågan avseende avtal 
 om bemanning av länschef för kardiologi och AVA 
 
Diarienummer: 16LS2634 
Ärendeansvarig: Thomas Olsson  
Handläggare: Pär Birgersson 
 
Ärendebeskrivning 
Konkurrensverket har inkommit med en förfrågan till Landstinget Västernorrland 
avseende avtal om bemanning av Länschef för Kardiologi och ava.  
 
Anstånd att lämna yttrande är beviljat till den 15 april 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från konkurrensverket, Förfrågan avseende avtal om bemanning av läns-
chef för kardiologi och AVA, bilaga 40 
Yttrande till Konkurrensverket angående förfrågan avseende avtal om bemanning 
av länschef för kardiologi och AVA, bilaga 41 
Bilaga till yttrandet - Avtal direktupphandling 2015-08-25, bilaga 42 
Bilaga till yttrandet - Chefsavtal med bilagor 2015-08-27, bilaga 43 
Bilaga till yttrandet – Avtal läkare 2013-06-20, bilaga 44 
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 5 april 2016, § 24 
 
Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar på personalpolitiska och allmänna utskottet förslag 
 
att avge ”Yttrande till Konkurrensverket angående förfrågan avseende avtal om 
bemanning av länschef för kardiologi och AVA” 
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§ 96 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Redovisning av beslut fattade på delegation av Landstingsstyrelsen 
Landstingets miljöpris 2015, bilaga 45 
 
Redovisning av beslut fattade på delegation av Landstingsdirektören 
Utlämnande av allmänna handlingar, bilaga 46 
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§ 97 Delgivningar 
 
Protokoll 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden: 10 mars 2016, bilaga 47 
Hälso- och sjukvårdsnämnden:11 mars 2016, bilaga 48 
Scenkonst Västernorrland: 29 september 2015 
Scenkonst Västernorrland: 3 december 2015 
Landstingets revisorer: 10 februari 2016  
Läkemedelskommittén: 12 februari 2016  
Landstingets revisorer: 24 februari 2016  
Regionala utvecklingsutskottet: 3 mars 2016  
Personalpolitiska och allmänna utskottet: 3 mars 2016  
Finansutskottet: 8 mars 2016  
 
Minnesanteckningar 
Hållbarhetsberedningen: 18 februari 2016, bilaga 49 
SocialKOLA – politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i 
Västernorrland: 11 december 2015, bilaga 50 
SocialKOLA – politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i 
Västernorrland: 5 februari 2016, bilaga 51 
 
Verksamhetsberättelser 
Verksamhetsberättelse 2015 för Hållbarhetsberedningen, bilaga 52  
Verksamhetsberättelse 2015 för Kultur- och bildningsberedningen, bilaga 53  
Verksamhetsberättelse 2015 för Tillväxtberedningen, bilaga 54  
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§ 98 Inbjudningar och konferenser 
 
Inbjudan Hållbar framtid och personalpolitisk plattform 20 april 2016, bilaga 55 
Inbjudan Dialogmöte om landsbygdens framtid den 1 juni 2016 bilaga 55a 
 
Rapport OECD-besöket i Västernorrland 22-23 februari 2016, bilaga 56 
Rapport OECD seminarium i Piteå 25 februari 2016, bilaga 57  
Rapport Europaforum Norra Sverige i Piteå 25-26 februari 2016, bilaga 58  
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§ 99  Kompletteringsbudget för 2016 års investeringsplan  
 
Diarienummer: 16LS3366 
Ärendeansvarig: Inger Bergström 
Handläggare: Hans Axelsson 

 
Ärendebeskrivning 
I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2016 års investerings-
plan. Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för 2016–2018 
samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per 
2015-12-31. Efter bokslutet för 2015 bedöms således vissa justeringar av investe-
ringsplanen i 2016 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara planerad 
investeringsverksamhet under 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kompletteringsbudget för 2016 års investeringsplan, bilaga 59  
 
 
Förslag till beslut: 
Landstingsstyrelsen beslutar föreslå att landstingsfullmäktige beslutar 
 
att godkänna kompletteringsbudget för 2016 års investeringsplan. 
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§ 100 Språkutbildning i engelska för förtroendevalda med internationella 
uppdrag 

 
Diarienummer: 15LS1869 
Ärendeansvarig: Hans Wiklund 
Handläggare: Ilona Novak 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget har i enlighet med § 80 15LS1 beslut den 25 mars 2015 upphandlat 
språkutbildning i engelska för landstingets förtroendevalda med internationella 
uppdrag. Upphandlingskontrakt 15LS6794 undertecknades av parterna i februari 
2016. 
 
Utbildningen för 8-10 förtroendevalda kommer att ske i landstingets lokaler i 
Härnösand enligt avtalets kravspecifikation. Landstingsstyrelsen har att fatta beslut 
om vilka som ska delta. 
 
Följande politiker har anmält intresse för att delta i språkutbildningen under våren 
2016: 
 
Erik Lövgren (S) 
Anna-Karin Sjölund (S) 
Anette Lövgren (S) 
Per Wahlberg (M) 
Arne Engholm (L) 
Sverker Ågren (KD) 
Ingeborg Wiksten (L) 
Hans Hedlund (C) 
Tony Andersson (M) 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 25 mars 215, § 80, bilaga 60 
Upphandlingskontrakt språkutbildning för förtroendevalda, bilaga 61 
Krav och pris språkutbildning, bilaga 62 
 
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen beslutar 
 
att utse Erik Lövgren, Anna-Karin Sjölund, Anette Lövgren, Per Wahlberg, Arne 
Engholm, Sverker Ågren, Ingeborg Wiksten, Hans Hedlund och Tony Andersson 
att delta i språkutbildningen; samt 
 
att kostnader för resa, utbildningsarvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå. 
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Vid protokollet 
 
 
Anita Wiklander 
 
 
Justeras  
 
 
Erik Lövgren  
 
 
Linnéa Stenklyft  
§ 80 
 
 
Hans Hedlund 
 
 
Ingeborg Wiksten  
§ 80 


