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DEN 1 MARS KL. 9.15 
 
 
§ 1 Kungörelse om mötet 

 
Det antecknades till protokollet att kungörelse om mötet enligt föreskrifterna i 5 kap. 
§ 13, kommunallagen, utfärdats av regionfullmäktiges ordförande den 20 februari 
2023. Kungörelse har skett på regionens anslagstavla och tillkännagivandet om mötet 
har skickats till varje ledamot och ersättare.  
 
 
PARENTATION 
 
Idag vill jag att vi ägnar en tanke och minns personer som gått bort och som varit 
engagerad många år i fullmäktige i landstinget / region Västernorrland. 
De jag vill nämna är:  
Gunnar Mårtensson från Sundsvall, representerade Socialdemokraterna Han blev 
invald och kom in i fullmäktige 1990 och satt där i 20 år dvs till 2010. 
Gunnars engagemang innehöll ett stort antal olika uppdrag under sin tid, både i 
landstingsstyrelsen och fullmäktiges presidium samt ett antal följduppdrag. Han blev 
79 år 
Tord Sundelin från Bredbyn Örnsköldsvik, representerade Socialdemokraterna Han 
blev ledamot i fullmäktige redan 1980 och höll på fram till oktober 2010 dvs 30 år.  
Tord hade många olika uppdrag, han var heltidsförtroendevald och satt i 
landstingsstyrelsen och hade därigenom ansvar för bland annat personalfrågor och 
tekniska frågor under sin tid. Därtill kan man lägga åtskilliga uppdrag genom dessa 
30 år. Tord blev 87 år. 
 
Med detta avslutar vi nu en tradition att hålla en stunds minne för de som gått bort 
och inte varit ledamöter i fullmäktige på många år. Vi kommer från och med nu att 
hålla ett minne över den som somnat in och som suttit som ledamot innevarande och 
föregående mandatperiod i regionfullmäktige och det blir partiernas ansvar att 
meddela detta till presidiet.  
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§ 2 Öppnande av mötet 
 
Regionfullmäktiges förste vice ordförande Kjell Bergkvist hälsade 
regionfullmäktiges ledamöter samt övriga närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 
 
§ 3 Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga  
                   regionfullmäktigeledamöter 
 
Förhindrade: 
Birgith Johansson (S) 
Desislava Cvetkova (S) 
Christina Nordenö (S) 
Sara Nylund (S) §§ 24–25  
Else Ammor (SJVP) 
David Forslund (SJVP) 
Katarina Blixt (SD) 
Kristina Eriksson (C) 
Anita Wiklander (C) 
Gunlög Jacobsson (KD) 
 
  

 
 
I deras ställe har kallats ersättarna: 
Malin Westman (S) 
Marcus Juuso (S) 
Susanne Lindahl (S) 
Ingen ersättare (S)  §§ 24–25  
Sandra Formgren (SJVP) 
Kent Ragnarsson (SJVP) 
Martin Andersson (SD) 
Jan Sehlin (C) 
Christina Lindberg (C) 
Mona Hammarstedt (KD) 
  

 
Närvarolista regionfullmäktige bilaga 1 
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§ 4 Val av justerare för protokollet 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att utse Sanna Jonsson (C) och Dennis Moström (C) som ersättare och Lars-Gunnar 
Hultin (V) med Nina Orefjärd (V) som ersättare att justera protokollet den 14 mars 
kl. 9.15 i Nämndsalen Härnösand.  
 
 
 
 
 

 
§ 5 Anmälan av motioner 
 
Från 
Henrik Sendelbach (KD) Inför lån av hörapparater vid 

genomgång/reparation av ordinarie 
 
 

 
 

§ 6 Anmälan av interpellationer 
 
Från 
Robert Thunfors (SJVP)  Vart är hjärtstartarna i regionen? 
 
Pia Lundin (SJVP) När kommer den politiska majoriteten S, M, C 

i Region Västernorrland att ansöka om pengar 
för att återöppna BB i Sollefteå? 

 
 

 
§ 7 Avsägelser 
 
Olle Åkerlund (S)  Ersättare i regionfullmäktige 
 
Cecilia Backlund (M) Ombud i bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 

AB 
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§ 8 Meddelande från Länsstyrelsen 
 
Anita Wiklander (C)  Ny ledamot efter Jessica Ulander (C) 
 
Magnus Svensson (C)      Ny ersättare efter Anita Wiklander (C)  
 
Tomas Milling (M)  Ny ersättare efter Sylvia Sundqvist (M) 

 
 
 
 

§ 9 Information från regiondirektören 
 
Regiondirektören Åsa Bellander informerar bland annat om, att vi alla här är väl 
medvetna om de utmaningar vi som region står inför de kommande åren kring frågor 
som kompetensförsörjning, hållbar bemanning och ekonomi. Vi är också tyvärr det 
län i landet som har störst befolkningsminskning enligt färsk statistik från SCB. Hur 
ska välfärden finansieras med ett allt mindre skatteunderlag? Jag är övertygad om att 
vår förmåga till samverkan, samskapande, nytänkande och möjlighet att effektivt 
ställa om våra verksamheter kommer att vara avgörande för hur väl vi lyckas i vårt 
välfärdsuppdrag. 

 
Anförandet bifogas som bilaga 2 
 
 
§ 10 Information från regionens revisorer 
 
Revisorernas ordförande Björn Hellquist informerade bland annat om 2022 års 
granskning har syftat till att bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden har  
säkerställt en patientsäker och effektiv produktionsplanering och hantering av den  
uppskjutna. Den här granskningen har visat på mer positiva resultat än föregående  
granskningar. Granskningen har resulterat i bedömningen att:  
hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsett att 2021 års beslutade uppdrag rörande  
produktionsplanering och återgång till normal produktion med god kostnadskontroll 
har verkställts. Riktlinjen för produktionsplanering bedöms även ha implementerats 
och granskningen har visat att produktionsplanering har påbörjats och används i flera 
av verksamheterna med positiva resultat.  

 
Anförandet bifogas som bilaga 3 
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§ 11 Fastställande av föredragningslistan 
 
Ett ärende utgår: Motion från Kristina Eriksson (C) om Moderna och smarta 
hjälpmedel för en hållbar egenvård typ 2 diabetes i hela Västernorrland. 
 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att med ovan nämnd ändring fastställa förslag till föredragningslista. 
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§ 12 Delgivningar 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

 
Protokoll 
Presidiekonferensen: 20 januari 2023, bilaga 4 
Presidiekonferensen: 16 februari 2023, bilaga 5 
Regionstyrelsen: 21 december 2022, bilaga 6 
Regionstyrelsen: 15 februari 2023, bilaga 7 
Valberedningen: 21 februari, bilaga 8 
 
 
Skrivelser och rapporter 
Närståendes upplevelser i vården. En analys av ärenden inkomna till Patientnämnden, 
bilaga 9 
 
Planeringsunderlag 2024–2026, bilaga 10 
Planeringsunderlag 2024–2026 - fördjupning, bilaga 11 
 
Revisionsrapport Produktionsplanering, bilaga 12 
Revisionsrapport Avtalstrohet och direktupphandling, bilaga 13 
 
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025, bilaga 14 
Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023–2025, bilaga 15 
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2023–2025, bilaga 16 
 
 
Yttranden  
I detta ärende yttrande sig Elina Backlund Arab (S), Per Gybo (SJVP), Pia Lundin 
(SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Hans-Erik Beck (M), Viktoria Jansson (M) och 
Erica Stenberg (SD),   
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§ 13 Motion från Pia Lundin (SJVP) om att tillsätta en vuxenallergolog 
med ett länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus. 

 
 
Diarienummer: 21RS5260 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 

 
att anse motionen besvarad. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Pia Lundin (SJVP) har inkommit med en motion om att tillsätta en vuxenallergolog 
med ett länsuppdrag på Sundsvalls sjukhus. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 17 
Yttrande över motion, bilaga 18 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022, § 165, bilaga 
19 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022, § 165 
Finansutskottet den 8 december 2022, § 207 
Regionstyrelsen den 21 december 2022, § 327 
 
Yrkanden 
Elina Backlund Arab (S) Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Pia Lundin (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Mats Hellhoff (SD) och Mona 
Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Pia Lundin (SJVP) m fl:s 
bifallsyrkande till motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att 
regionstyrelsens förslag bifalles, då votering begärs. 
 
Votering 
Följande propositionsordning läses upp; den som tillstyrker regionstyrelsens förslag 
röstar ja, den som tillstyrker bifall till motionen röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 44 ja-röster, 26 nej-röster och 1 avstår. 
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Följande röstar ja: 
Erik Andersson (S), Hans Backlund (S), Elina Backlund Arab (S), Tobias Eriksson 
Ehlin (S), Jan-Olov Häggström (S), Torgny Jarl (S), Roger Johansson (S), Pirjo 
Jonsson (S), Marcus Juuso (S), Robert Kuusikko (S), Susanne Lindahl (S), Anette 
Lövgren (S), Krister McCarthy (S), Kristina Nilsson (S), Glenn Nordlund (S), Åke 
Nylén (S), Sara Nylund (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Gudrun Sjödin (S), 
Mikael Sjölund (S), Magnus Wester (S), Malin Westman (S), Lars Åström (S),  
Oskar Andersson (M), Hans-Erik Beck (M), Anna Dzikowska-Zasadowska (M), 
Stefan Frankl (M), Ulrika Frestadius (M), Patrik Gustavsson (M), Viktoria Jansson 
(M), Jeanette Karlsson (M), Anna Proos Strand (M), Kjell Bergkvist (C), Sanna 
Jonsson (C), Christina Lindberg (C), Jonny Lundin (C), Dennis Moström (C), Jan 
Sehlin (C), Inger Fängström (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Nina Orefjärd (V), Jonas 
Sjödin (V), Ulrika Ödebygd (V) 

 
Följande röstar nej: 
Angela Bodin (SJVP), Sasha Alexander Cavic (SJVP), Annica Engström (SJVP), 
Sandra Formgren (SJVP), Per Gybo (SJVP), Ingela Korhonen (SJVP), Lina Lindman 
(SJVP), Pia Lundin (SJVP), Caroline Nordgren (SJVP), Daniel Nydahl (SJVP), Kent 
Ragnarsson (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Robert 
Thunfors (SJVP), Martin Andersson (SD), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson 
(SD), Dan Rasmusson (SD), Erica Stenberg (SD), Bengt Sörlin (SD), Patrick Wikner 
(SD) Erik Thunefors (SD), Tommy Nilsson (SD), Maria Borgehammar (KD), Mona 
Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD). 

 
Följande avstår: 
Henrik Sendelbach (KD) 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att regionstyrelsens förslag bifalles. 
 

 
Reservationer 
Angela Bodin (SJVP), Sasha Alexander Cavic (SJVP), Annica Engström (SJVP), 
Sandra Formgren (SJVP), Per Gybo (SJVP), Ingela Korhonen (SJVP), Lina Lindman 
(SJVP), Pia Lundin (SJVP), Caroline Nordgren (SJVP), Daniel Nydahl (SJVP), Kent 
Ragnarsson (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Robert 
Thunfors (SJVP), Martin Andersson (SD), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson 
(SD), Dan Rasmusson (SD), Erica Stenberg (SD), Bengt Sörlin (SD), Patrick Wikner 
(SD) Erik Thunefors (SD), Tommy Nilsson (SD), Maria Borgehammar (KD), Mona 
Hammarstedt (KD). 
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§ 14 Motion från Marianne Larsson (SD) angående YAM - Youth Aware 
of Mental Health 
 

Diarienummer: 22RS879 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 

 
att anse motionen besvarad. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Marianne Larsson (SD) har inkommit med en motion angående YAM - Youth Aware 
of Mental Health. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 20 
Yttrande över motion, bilaga 21 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 22 november 2022, § 149, 
bilaga 22 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 22 november 2022, § 149 
Finansutskottet den 8 december 2022, § 208 
Regionstyrelsen den 21 december 2022, § 328 
 

 
Yrkanden 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Yttranden  
I detta ärende yttrar sig även Marianne Larsson (SD) 
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§ 15 Redovisning av genomförandeplan för nationell högspecialiserad 
vård (NHV) inom området svårbehandlade ätstörningar 

 
Diarienummer: 22RS13403 
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson 
Handläggare: Anna-Karin Drewsen, Henrik Kjellberg 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att påbörja uppbyggnad av en enhet för nationell högspecialiserad vård inom 
svårbehandlade ätstörningar; 
 
att enheten startar ny verksamhet senast den 1 december 2023; 
 
att för år 2023 hemställa om utökad ekonomisk ram med 15,1 miljoner kronor för 
uppbyggnaden av enheten; 
 
att kostnader för kommande år inarbetas i nästa regionplan; samt 
 
att en lägesrapportering av det pågående arbetet redovisas senast under första 
halvåret 2023. 
 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för nationell högspecialiserad vård har tagit beslut om att ge Region 
Västernorrland (RVN) tillsammans med fyra andra regioner (Västra Götaland, 
Uppsala-Örebro, Skåne och Stockholm) tillstånd att bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom området svårbehandlade ätstörningar. För Region 
Västernorrlands del innebär det ett åtagande att bedriva nationell högspecialiserad 
vård (NHV) inom området svårbehandlade ätstörningar och att ansvara för att de 
generella och särskilda villkoren förknippade med tillståndet uppfylls. 
 
RVN kommer att ha en viss möjlighet för profilering för elitidrottande med 
svårhanterlig ätstörning, detta kommer kräva en viss anpassning av lokaler och 
avseende vårdinnehållet. Huvudansvarig för NHV-tillståndet kommer att vara 
verksamhetsområde (VO) Psykiatri och Habilitering, länsverksamhet psykiatri vid 
sjukhuset i Sundsvall. Verksamheten kommer utföras i nära samverkan med Umeå 
Universitet. Avtal med privata vårdgivare är inte aktuellt. 
 
I planeringen för genomförandet ligger att nämnden ska tillställas ett komplett 
beslutsunderlag. I oktober fick nämnden en redovisning av arbetsläget när det gäller 
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planeringen för ett införande av NHV (2022-10-06 §142), se bilagor. I 
beslutsunderlaget påpekades samtidigt att vissa frågor alltjämt var under beredning.  
I föreliggande ärende – med tillhörande beslutsunderlag – ges en mer samlas 
beskrivning av förutsättningar, risker och möjligheter med en ny enhet. En etablering 
kommer medföra kostnader för uppbyggnad under 2023, framför allt kopplat till 
personal- och lokalkostnader. Det ekonomiska utfallet över tid är därutöver beroende 
av två faktorer, dels vilken beläggningsgrad som den nya enheten kommer ha, och 
dels vilken pris- och ersättningsmodell som kommer kunna användas.  
 
Eftersom det finns viss osäkerhet om utvecklingen, har en mer noggrann ekonomisk 
kalkyl – med olika utfall – tagits fram för hela den uppbyggnadsprocess som krävs, 
jämte en bedömning av förutsättningar för rekrytering av kompetens och 
frågeställningar som berör lokalanpassning. 
 
Det finns ingen nationell prissättning för NHV-vården. SKR har sedan tidigare 
påbörjat ett arbete med översyn av regionernas prissättning av NHV-vård och gjort 
ett omtag i detta arbete under sommaren 2022. Detta arbete handlar om att samla in 
data om hur nuvarande tillstånd prissätts, men hittills har endast ett fåtal regioner 
rapporterat in data. Målsättningen är att komma fram till en rekommendation om 
prissättningsmodell. Men när i tid någon sådan kan finnas tillgänglig är i nuläget 
oklart. Som det ser ut idag tillämpas olika prismodeller, varav KPP är den vanligaste. 
En del använder DRG eller någon form av fastpris.  
 
Region Västerbotten, som hittills har fått fyra NHV-uppdrag beviljade, arbetar nu i 
ett projekt som syftar till att ta fram en ersättningsmodell för NHV som skulle kunna 
gälla nationellt. Just nu pågår en kartläggning av faktiska kostnader ur remittenternas 
synvinkel för ett antal vårdområden. Ambitionen är att arbetet kan resultera i ett 
konkret förslag under våren 2023. 
 
Det råder sammanfattningsvis en viss osäkerhet kring hur själva intäktsbasen ska 
beräknas. Men det förefaller rimligt och försiktigt att räkna med en stegvis 
uppbyggnad med en beläggningsgrad som ökar fram till 2027 (då en 100-procentig 
beläggningsgrad uppnås). Den så kallade baskalkylen utgår från att enheten bedrivs 
med egen personal (dvs. ingen inhyrd personal). I baskalkylen görs vidare en 
uppskattning av lokalkostnader, övriga uppstartskostnader och en så kallad 
riskkostnad.  
 
Under 2023 beräknas kostnaden uppgå till 15,1 miljoner kronor. Under kommande år 
därefter är uppskattningarna mer osäkra men en bedömning är att maximalt 23,8 
miljoner kronor bör reserveras i budget. För åren 2025 – 2026 sjunker dessa 
kostnader till 14,6 respektive 5,0 miljoner kronor. Enligt kalkylen kommer enheten 
att vara helt intäktsfinansierad från och med 2027. 
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Beslutsunderlag 
PM: Planering för organisation och arbetssätt inom NHV, bilaga 23 
PM: Genomförandeplan, bilaga 24 
Presentation: Kalkyl, bilaga 25 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022 § 164, bilaga 
26 
  
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2022 § 164 
Finansutskottet den 8 december 2022, § 218 
Regionstyrelsen den 21 december 2022, § 338 
 
Yrkanden 
Elina Backlund Arab (S), Glenn Nordlund (S), Jan-Olov Häggström (S), Robert 
Thunfors (SJVP), Viktoria Jansson (M),  Mats Hellhoff (SD), och Henrik Sendelbach 
(KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Yttranden  
I detta ärende yttrar sig även Pia Lundin (SJVP) och Lars-Gunnar Hultin (V).   
 
Protokollsanteckning 
Pia Lundin (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Mats Hellhoff (SD) och Henrik 
Sendelbach (KD) lämnar en protokollsanteckning: 
”Vi ser med oro på vad den redovisade kostnadskalkyl kan innebära för regionens 
framtida ekonomi. Detta med anledning av att utöver det önskade uppstartmedlen på 
15,1 miljoner kronor så beräknas det föreligga ett ytterligare behov på 43,4 miljoner 
kronor. Ger totalt ett ackumulerat underskott på 58,5 miljoner kronor enligt den 
baskalkyl som redovisats i underlaget. I kalkylen som sträcker sig över tio år kommer 
inte något av dessa kostnader att hämtas igen under denna period.” 
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§ 16 Upphävande av beslut om sammanslagning av hälsocentralerna 
Granlo och Liden 

 
Diarienummer: 23RS496 
Ärendeansvarig: Kjell Norman 
Handläggare: Agneta Nordlander 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att upphäva regionfullmäktiges beslut från den 26–27 februari 2020 § 21 i den del 
som avser sammanslagning av Hälsocentralerna Granlo och Liden.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Politiskt beslut fattades 2019 att genomföra strukturförändring i Regionens 
primärvård för att säkerställa kompetensförsörjning och god vård, med ett perspektiv 
på 5–10 år. Ett av besluten i vårdområde Sundsvall/Ånge var att hälsocentralen 
Granlo och hälsocentralen Liden ska sammanslås och bilda en gemensam enhet med 
namnet Hälsocentralen Granlo-Liden. Genomförandet av förändring ska ske i 
samband med nytt journalsystem.  
 
I nuläge och sedan flera år tillbaka finns en god samverkan mellan hälsocentralerna 
Granlo och Liden, verksamheterna samarbetar och fördelar kompetenser för att 
säkerställa en jämlik vård för innevånarna i Liden och Granlo. Genom att 
vårdområden i primärvården infördes 2016 så innebär det att hela vårdområdet 
samarbetar med resurser och kompetenser efter behov. Vårdområdet har en 
verksamhetschef som har övergripande ansvar över området, vilket säkerställer att 
alla 5 enheter som ingår i vårdområdet har tillgång till den kompetens som 
regelboken kräver. Vårdområdets ledningsgrupp arbetar ständigt med att analysera 
och identifiera brister utifrån kompetenser, resurser och kostnader för en säker, trygg 
och jämlik vård. Chefer i området genomför utökad samverkan, åtgärder eller 
förändrade arbetssätt för en eller flera av enheterna i vårdområdet om behov uppstår. 
 
Vår stora oro är att sammanslagningen ska ge negativa konsekvenser utifrån 
försämrad arbetsmiljö och minskad attraktionskraft vid rekrytering samt att behålla 
medarbetare. Sammanslagningen innebär också att vi måste skapa en ny journal för 
en gemensam hälsocentral, som är ett stort administrativt arbete och där en 
patientsäkerhetsrisk kan föreligga.  
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Liden: 
Alla nödvändiga kompetenser och resurser som regelboken kräver finns på 
hälsocentralen Liden eller samverkar i vårdområdet. Uppfyller regelbokens 
uppföljningsmål och har nöjda patienter. 
Vi ser idag goda förutsättning kring rekrytering till hälsocentralen Liden.  
Hälsocentralen Liden har en filial i Indal sedan flera år tillbaka som vi har planer på 
att utöka med resurser och utbud för att arbeta och utveckla Nära vård tillsammans 
med Kommunen. 
 
Ekonomi:  
Beslutet om sammanslagning får stora konsekvenser för vår ekonomi och möjlighet 
att fortsätta bedriva god och jämlik vård, då beslutet gör att vi går miste om 2,5 
miljoner/år i glesbygdsstöd. Vi går miste om en ersättning till en glesbygdsenhet som 
Liden hc jämfört med övriga glesbygdsenheter och därmed minskar tillgången till 
vård.  
Övriga kostnader: 
Genom en hopslagning minskar inte lokal-, system-, material-, läkemedelskostnader 
mm som vi idag har en bra kontroll över och i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige den 26–27 februari 2020, § 21, bilaga 27 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 januari 2023, § 11, bilaga 28 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 januari 2023, § 11 
Finansutskottet den 2 februari 2023, § 10 
Regionstyrelsen den 15 februari 2023, § 22 
 
 
Yrkanden 
Elina Backlund Arab (S), Pia Lundin (SJVP), Sanna Jonsson (C), Nina Orefjärd (V) 
och Henrik Sendelbach (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
 
Protokollsanteckning 
Pia Lundin (SJVP) lämnar en protokollsanteckning: 
”Vi ställer oss positiva till upphävandet av detta beslut men anser att det är olyckligt 
att omstruktureringsbeslut tas, som drabbar både personal och befolkning, utan ett 
tillräckligt genomarbetat underlag.” 
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§ 17 Program för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata 
utförare inom Region Västernorrland 2023–2026  

 
Diarienummer: 22RS13012 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Matthias Abelin 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anta ”Program för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privat utförare inom 
Region Västernorrland 2023–2026”. 
 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) (KL) har regionfullmäktige 
möjlighet att besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
privata utförare. På grund av detta ska Regionfullmäktige, inför varje mandatperiod, 
anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av 
sådana utförare (5 kap. 3 § KL). 
 
Syftet med programmet är att förbättra uppföljningen, öka allmänhetens möjligheter 
till insyn, samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare 
anlitas.  
 
Programmet ska ses över inför varje mandatperiod. 
 
Utifrån ovanstående har Region Västernorrland sett över det befintliga programmet 
och tagit fram ett förslag för perioden 2023–2026. 
 
Förvaltningens bedömning 
Uppdateringen av programmet har genomförts i samverkan med jurist, utredare på 
Planering och Uppföljning, Vårdval Västernorrland samt ansvariga på 
Upphandlingsavdelningen. 
 
Den ändring som har gjorts är beskrivningen av Region Västernorrlands styrmodell, 
eftersom Regionen har infört en ny sådan modell från och med hösten 2022. 
 
Reglering och uppföljning av privata utförares uppdrag inom ramen för 
valfrihetssystemen hanteras inom Vårdval Västernorrland. 
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Beslutsunderlag 
Program för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privat utförare inom Region 
Västernorrland 2023–2026, bilaga 29 
 
Beredning 
Finansutskottet den 2 februari 2023, § 8 
Regionstyrelsen den 15 februari 2023, § 20 
  
 
Yttranden  
I detta ärende yttrande sig Lars-Gunnar Hultin (V).   
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§ 18 Aktualitetsförklaring och fastställande Finansiell policy 
 
Diarienummer: 22RS13566 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Dick Rytterdahl  
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa gällande Finansiell policy. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande finansiella policy beslutades av Regionfullmäktige 17–18 november 
2021,  
§ 262, (21RS6773) och började gälla från 1 januari 2022.  
 
Det gångna året har inneburit att den del av den finansiella policyn som reglerar 
riskhantering kopplad till förvaltningen av regionens pensionsmedelsportfölj fått 
bekänna färg och visat sig fungera på avsett sätt. Löpande avrapportering av 
pensionsmedelsförvaltningen har skett till Regionstyrelsen under året, såväl av 
ekonomidirektör som av Söderberg och Partners.  
 
Övriga delar av kapitalförvaltningen som omfattas av policyn avrapporteras som en 
integrerad del av regionens årsredovisning 
 
Den finansiella policyn skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella 
förhållanden inom regionen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. 
 
Vidare ska Regiondirektören årligen bedöma om det finns behov av att uppdatera 
policyn och i sådant fall utarbeta förslag till förändringar. Föreslagna förändringar 
bereds av regionstyrelsen och beslutas av regionfullmäktige. 
 
Policyn ska också vid inledningen av varje mandatperiod (vart fjärde år) 
aktualitetsförklaras av regionfullmäktige. 
 
Ingen förändring föreslås, policyn fortsätter därmed att gälla tills nästa tidpunkt för 
fastställande i enlighet med densamma. 
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Beslutsunderlag 
Finansiell policy, bilaga 30 
 
Beredning 
Finansutskottet den 8 december 2022, § 214 
Regionstyrelsen den 21 december 2022, § 334 

 
 

Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören  
Ekonomidirektören 
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§ 19 Firmatecknare och attestanter för avkastningsstiftelser 2023 
 
Diarienummer: 23RS95 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Cecilia Vigren 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa ”Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för av 
Region Västernorrland förvaltade avkastningsstiftelser 2023”. 
 
 
Ärendebeskrivning 
För avkastningsstiftelser som har en anknuten förvaltning, det vill säga som har en 
annan juridisk person som förvaltare, exempelvis en region, ska handlingar som rör 
stiftelsen undertecknas av förvaltaren.  
 
För att underlätta hanteringen utses en särskild firmatecknare för de 
avkastningsstiftelser som Region Västernorrland förvaltar. Denne har rätt att 
underteckna enskilda bokslut, deklarationer, ansökningar om permutationer med 
mera.  
 
För beslut om utbetalningar av stiftelsemedel utses särskilda attestanter för respektive 
stiftelse.  
 
Den samlade årsredovisningen för de samförvaltade avkastningsstiftelserna 
undertecknas däremot av regionstyrelsen gemensamt. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över firmatecknare samt personer med attesträtt för av Region 
Västernorrland förvaltade avkastningsstiftelser 2023, bilaga 31 
 
Beredning 
Finansutskottet den 2 februari 2023, § 11 
Regionstyrelsen den 15 februari 2023, § 23 
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§ 20 Uppdragsdirektiv Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
 
Diarienummer: 22RS10187 
Ärendeansvarig: HansOlov Furberg   
Handläggare: Sofia Lundin 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa bilagda förslag till uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland 
 
  
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland bildades 1978 med uppdrag att förvalta 
stiftelsens samlingar, byggnader och markområden samt att hålla dem öppna för 
allmänheten. Region Västernorrland och Härnösands kommun är museets 
stiftelsebildare. Region Västernorrland svarar för 70 % av grundfinansieringen och 
Härnösands kommun för 30 %. Verksamheten erhåller statliga medel genom 
kultursamverkansmodellen.  
 
Målen för Stiftelsens verksamhet beskrivs i den regionala Kulturplanen (med stöd i 
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland) samt i Härnösands kommuns 
Kulturprogram. Stiftelsebildarna förtydligar i uppdragsdirektivet sina gemensamma 
intentioner och prioriteringar avseende inriktningen av för Stiftelsens verksamhet 
2023 – 2026. Utöver mål för planperioden anger stiftelsen årligen delmål och 
prioriteringar för att säkerställa god måluppfyllnad. Formella dialoger för uppföljning 
och planering hålls två gånger per år mellan stiftelsebildare och uppdragstagare.  
 
Det nuvarande uppdragsdirektivet gäller för perioden 2019 - 2022 och beslutades av 
Regionstyrelsen den 14 december 2018, § 387 och av Kommunstyrelsen den 6 
november 2018 § 194.  
  
Förslaget till nytt uppdragsdirektiv har tagits fram i samråd mellan stiftelsebildarna 
och i samråd med Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Uppdragsdirektivet fastställs 
av Regionfullmäktige respektive Kommunfullmäktige.    
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2023-03-01 23RS2 21 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2023 - 2026, 
bilaga 32 
Uppdragsdirektiv till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2019 – 2022, bilaga 33 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 16 december 2022, § 159, 
bilaga 34 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 16 december 2022, § 159 
Finansutskottet den 2 februari 2023, § 9 
Regionstyrelsen den 15 februari 2023, § 21 
 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C) och Robert Thunfors (SJVP) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag. 
 
Yttranden 
I detta ärende yttrande sig Lars-Gunnar Hultin (V).   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Härnösands kommun 
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Regionfullmäktige ajournerar sig kl. 12.00 för att återuppta förhandlingarna kl. 13.30. 
 

 
 
UTDELNING AV JÄMSTÄLLDPRIS 
Under regionfullmäktige delades 2022 års jämställdhetspris ut till  
fysioterapin på Sundsvalls sjukhus. Region Västernorrlands jämställdhetspris ska  
belöna en genomförd eller pågående jämställdhetsinsats och stimulera  
utvecklingsarbeten som leder jämställdheten framåt. Det övergripande målet för 
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sitt eget liv. De sex delmålen är: 
 

 En jämn fördelning av makt och inflytande 
 Ekonomisk jämställdhet 
 Jämställd utbildning 
 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
 Jämställd hälsa 
 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 
 

 
UTDELNING AV HÅLLBARHETSPRIS  
Region Västernorrland delar årligen ut ett internt och externt hållbarhetspris för att 
uppmuntra och belöna hållbarhetsarbete.  
 
Anders Isaksson, Sundsvalls sjukhus. 
För det aktiva arbetet med att få i gång och utveckla avfallsåtervinningen vid 
Sundsvalls sjukhus, i nära samarbete med medarbetarna på enheten och övriga 
berörda i organisationen. Utan Anders insats hade vi inte varit där vi är idag gällande 
avfallshanteringen vid sjukhuset i Sundsvall. 
 
Jennie Hjort, verksamhetsledare, Teamsters. 
Med stort fokus på hållbarhet och arbete med att skapa trygga, utvecklande och 
aktiva sammanhang för barn och unga. Inspirerar samhället till större engagemang 
och brinner för främjande av hållbarhet i Västernorrland.  
 
Per Jutterström, Fritidsbanken, Sundsvalls kommun. 
Ett arbete för mer jämlik hälsa och mer hållbara metoder kring inköp och cirkulära 
flöden. Med stort engagemang och i samverkan med många aktörer. En viktig spelare 
i målsättningen om ett socialt hållbart Sundsvall.   
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§ 21 Anmälan av gruppledare 
 
Diarienummer: 22RS11256 
 
Följande har inkommit med anmälan: 
 
Mattias Rösberg (SJVP)  Gruppledare 2023-01-01 – 2026-10-14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2023-03-01 23RS2 24 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

§ 22 Valärenden 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att till revisor i Norrlandstingens regionförbund för tiden 2023 – 2026 utse 
Ingemar Wiklander (KD);  
 
att till revisor i Ostkustbanan 2015 AB för tiden 2023 – 2026 utse Thomas Jäärf 
(V); 
 
att till revisor i Samordningsförbundet i Ånge för tiden 2023 – 2026 utse Therese 
Rosbach (SD);  
 
att till revisor i Samordningsförbundet i Sundsvall för tiden 2023 – 2026 utse 
Björn Hellquist (SJVP);  
 
att till revisor i Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå för tiden 2023 – 2026 
utse Bertil Falkerby (M);  
 
att till revisor i Samordningsförbundet i Kramfors för tiden 2023 – 2026 utse 
Thomas Jäärf (V);  
 
att till revisor i Samordningsförbundet i Sollefteå för tiden 2023 – 2026 utse 
Ingemar Nilsson (S);  
 
att till revisor i Samordningsförbundet i Örnsköldsvik för tiden 2019 – 2022 utse 
Åke Söderberg (C);  

 
att till revisorer i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län för tiden 2023 – 2026 utse Åke Söderberg (C), Björn Hellquist 
(SJVP) samt Ingemar Nilsson (S);  
 
att till revisor i Scenkonst Västernorrland AB för tiden 2023 – 2026 utse Therese 
Rosbach (SD);  
 
att till revisorsersättare i Scenkonst Västernorrland AB för tiden 2023 – 2026 utse 
Ingemar Wiklander (KD);  
 
att till revisor i Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland för tiden 2023 – 2026 utse 
Therese Rosbach (SD);  
 
att till revisorsersättare i Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland för tiden 2023 – 
2026 utse Bertil Falkerby (M);  
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att till ledamöter i ALMI Företagspartner Mitt AB för tiden 2023 – 2026 utse Sara 
Nylund (S) och Dan Rasmusson (SD);  

 
att till revisor i ALMI Företagspartner Mitt AB för tiden 2023 – 2026 utse Bertil 
Falkerby (M);  
 
att till revisorsersättare i ALMI Företagspartner Mitt AB för tiden 2023 – 2026 
utse Ingemar Wiklander (KD);  
 
att till ombud till bolagsstämma i ALMI Företagspartner Mitt AB för tiden 2023 – 
2026 utse Jonny Lundin (C);  

 
att till revisorer i ej registreringsskyldiga avkastningsstiftelser för tiden 2023 – 
2026 utse; 
 
Ingemar Wiklander (KD) 
 
• Emma Jonssons stiftelse (org nr 888000-756237)  
• Frisängsstiftelsen Sollefteå (org nr 888000-8274)  
• Sven och Greta Björkstands stiftelse (org nr 888000-7110)  
• Örnsköldsviks sjukhussamstiftelse (org nr 888000-7631)  
• Augusta Pierrous stiftelse (org nr 888000-7433) 
 
Björn Hellquist (SJVP)  
 
•Herbert och Märta Lagerströms stiftelse (org nr 888000-7268)  
• Hilda o Ernst Anderssons stiftelse (org nr 888000-6286)  
• Samstiftelse nr 1 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7490)  
• Constantin Falks stiftelse (org nr 888000-6302)  
• Elin och A. Dahlins stiftelse (org nr 888000-7128)  
 
Thomas Jäärf (V) 
 
• Alvar Svensson stiftelse (org nr 888000-7557)  
• Ammelinska stiftelsen (org nr 888000-7037)  
• Salomon Genlunds stiftelse (org nr 888000-7193)  
• S L Hammarbergs och A Lindbergs minnesfond (org nr 888000-4166)  
• Konrad och Berta Nilssons stiftelse (org nr 888000-7391)  
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Therese Rosbach (SD) 
 
•Stiftelsen Bror Hjerpstedts minne (org nr 888000-2065)  
• Gerd och Harry Jacobssons stiftelse (org nr 888000-6294)  
• Malmströms stiftelse (org nr 888000-6278)  
• Stiftelsen J. och K. Åkerbergs minnesfond (org nr 888000-3675)  
 
Åke Söderberg (C) 
 
•Jan-Erik Perssons stiftelse (org nr 888000-8399)  
• Samstiftelse psykiatri (org nr 888000-8282)  
• Viktor Nilssons stiftelse (org nr 888000-7383)  
• Frans Kempes skogsvårds stiftelse (org nr 8888000-7250)  
• Marin och Ida Stattins stiftelse (org nr 888000-7482)  

 
Bertil Falkerby (M) 
 
•Samstiftelse nr 3 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7516)  
• Samstiftelse nr 4 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7524)  
• Samstiftelse nr 5 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7532)  
• Samstiftelse nr 7 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-8522)  
• Hola folkhögskolas stipendiesamstiftelse (org nr 888000-7318)  

 
Ingemar Nilsson (S) 
 
•Helga Rasmussons stiftelse (org nr 888000-4141)  
• J. Axlings stiftelse( org nr 888000-7086)  
• Syskonen Hallerströms stiftelse (org nr 888000-7284)  
• Erik och Anna-Greta Sjölunds (org nr 888000-7458)  
• Samstiftelse nr 2 vid Sundsvalls sjukhus (org nr 888000-7508)  
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att till 1 ombud till föreningsstämman Coompanion för tiden 2023 – 2026 utse Sara 
Nylund (S); 
 
att till ledamot i Interreg Aurora styrkommitté för tiden 2023 – 2026 utse Oskar 
Andersson (M);  
 
att till ersättare i Interreg Aurora styrkommitté för tiden 2023 – 2026 utse Mats 
Hellhoff (SD); 
 
att till ledamot i Interreg Aurora övervakningskommitté för tiden 2023 – 2026 
utse Sara Nylund (S); 
 
att till ersättare i Interreg Aurora övervakningskommitté för tiden 2023 – 2026 
utse Angela Bodin (SJVP); 
 
att till ledamot i Interreg Sverige-Norge styrkommitté för tiden 2023 – 2026 utse 
Oskar Andersson (M); 
 
att till ersättare i Interreg Sverige-Norge styrkommitté för tiden 2023 – 2026 utse 
Dan Rasmusson (SD);  
 
att till ledamot i Interreg Sverige-Norge övervakningskommitté för tiden 2023 – 
2026 utse Sara Nylund (S);  
 
att till ersättare i Interreg Sverige-Norge övervakningskommitté för tiden 2023 – 
2026 utse Angela Bodin (SJVP); 
 
att till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Norrlandsfonden för tiden 1/7 2023 – 30/6 
2024 nominera Ingemar Nilsson (S) och Eva-Clara Viklund (M); samt 
 
att till ombud till bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB för tiden 1/3 2023 – 
31/12 2026 utse Hans-Erik Beck (M)  
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§ 23 Interpellation från Robert Thunfors (SJVP) vart är hjärtstartarna i 

regionen? 
 
Diarienummer: 23RS1365 
 
Ärendebeskrivning 
Robert Thunfors (SJVP) överlämnar till ordförande en interpellation ställd till 
regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) vart är hjärtstartarna i regionen? 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, bilaga 35 
Svar på interpellation, bilaga 36 
 
Robert Thunfors (SJVP) tackar för svaret. 
 
 
I detta ärende yttrar sig även Henrik Sendelbach (KD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2023-03-01 23RS2 29 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

§ 24 Interpellation från Pia Lundin (SJVP) när kommer den politiska 
majoriteten S, M, C i Region Västernorrland att ansöka om pengar 
för att återöppna BB i Sollefteå? 

 
Diarienummer: 23RS1383 
 
Ärendebeskrivning 
Pia Lundin (SJVP) överlämnar till ordförande en interpellation ställd till Hälso-och 
sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab (S) när kommer den politiska 
majoriteten S, M, C i Region Västernorrland att ansöka om pengar för att återöppna 
BB i Sollefteå? 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, bilaga 37 
Svar på interpellation, bilaga 38 
 
Pia Lundin (SJVP) tackar för svaret. 
 
 
I detta ärende yttrar sig även Per Gybo (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Robert 
Thunfors (SJVP), Viktoria Jansson (M), Martin Andersson (SD), Dan Rasmusson 
(SD), Bengt Sörlin (SD), Jonny Lundin (C), Lars-Gunnar Hultin (V), Maria 
Borgehammar (KD), och Mona Hammarstedt (KD), 
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§ 25 Avslutning 
 
Sedan samtliga ärenden behandlats vänder sig förste vice ordförande till fullmäktiges 
ledamöter och övriga närvarande och tackade för de nu avslutade förhandlingarna. 
 
Fullmäktiges möte förklarades avslutat och ledamöterna åtskildes kl. 15:20 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jessica Åström 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Bergqvist (C) 
Ordförande  
 
 
 
Sanna Jonsson (C) 
 
 
 
Lars-Gunnar Hultin (V) 

 


