
Dokumentnamn 

PROTOKOLL §§ 241–276 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida 

Regionledningsförvaltningen 
Jessica Åström 

2021-11-17--18 21RS2 1(47) 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 
 
 

Tid: 2021-11-17--18 
  
Plats: Fullmäktigesalen, Härnösand 
  
 

 
DEN 17 NOVEMBER KL. 09.15 
 
 
§ 241 Kungörelse om mötet 

 
Det antecknades till protokollet att kungörelse om mötet enligt föreskrifterna i 5 kap. 
§ 13, kommunallagen, utfärdats av regionfullmäktiges ordförande den 8 november 
2021. Kungörelse har skett på regionens anslagstavla och tillkännagivandet om mötet 
har skickats till varje ledamot och ersättare. 
 
 
§ 242 Öppnande av mötet 
 
Regionfullmäktiges förste vice ordförande Rodney Engström hälsade 
regionfullmäktiges ledamöter samt övriga närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 
 
§ 243 Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga  
                   regionfullmäktigeledamöter 
 
Förhindrade: 
Bengt Nilsson (S)  §§ 241–276 
Mikael Sjölund (S)  §§ 241–276 
Malin Westman (S)  §§ 241- 276 
Robert Kuusikko (S)   §§ 241–263 
Kristoffer Högstedt Gustavsson (S)  §§ 241–276 
Sara Nylund (S)   §§ 258–263 
Bertil Kjellberg (M)  §§ 241–276 
Sebastian Gunneson (V)  §§ 241–276 
Marie Buhr (V)  §§ 241–276 
Christina Olofsson (V)  §§ 241–276 
Johnny Eriksson (V)  §§ 264–276 
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Lars-Gunnar Hultin (V)  §§ 264–276 
Nina Orefjärd (V)   §§ 264–276 
Annelie Henriksson (SD)  §§ 264–276 
Erik Thunefors (SD)   §§ 264–276 
Kristina Eriksson (C)  §§ 241–276  
Ingrid Flodin (C)  §§ 264–276 
Mattias Westin (SJVP)  §§ 241–276 
Barbro Ekevärn (SJVP)  §§ 241–276 
Ingeborg Wiksten (L)   §§ 264–276 
Gudrun Ledin (-)  §§ 241–276 
 
 
I deras ställe har kallats ersättarna: 
Goran Garmiani (S)  §§ 241-276 
Torgny Jarl (S)  §§ 241-276 
Peder Johansson (S)  §§ 241-276 
Kent Larsson (S)   §§ 241-263 
Ann-Margret Bäckström (S)  §§ 241–263 
Johan Engström Lockner (S)  §§ 264–276 
Kurt Rydqvist (S)  §§ 258–263 
Elisabeth Gisslin Burman (M) §§ 241–276  
Marie Hansson (V)  §§ 241–276 
Ulla Olofsson (V)  §§ 241–276 
Anders Bergqvist (V)  §§ 241–276 
Baran Hosseini (V)   §§ 264–276 
Lars Sahlén (V)   §§ 264–276 
                     (V)  §§ 264–276 
Tommy Nilsson (SD)  §§ 241–271 273–276  
Björn Sjödin (SD)  §§ 264–271 273–276 
Erica Stenberg (SD)  §§ 264-271 273-276 
Ingemar Jonsson (C)   §§ 241–276 
Anders Henriksson (C)   §§ 264–276 
Isabell Tejbo (SJVP)  §§ 241–276 
Eva Häggkvist (SJVP)  §§ 241–276 
Sarah Karlsson (L)   §§ 264–276 
 
 
Närvarolista regionfullmäktige bilaga 1 

 
 
 
 
 

 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2021-11-17--18 21RS2 3 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 

§ 244 Val av justerare för protokollet 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att utse Goran Garmiani (S) med Mats Höglund (S) som ersättare och Per Gybo 
(SJVP) med Pia Lundin (SJVP) som ersättare att jämte ordföranden justera 
protokollet den 1 december kl. 9.15 på Närvården i Härnösand. 
 
 
Regionfullmäktige ajournerar sig 9.30 för utbildning. 
 
UTBILDNING 
Ralph Harlid och Staffan Carlsson från nätverken demokrati, uppdrag och hälsa 
håller en utbildning. Samtalstonen mellan förtroendevalda i och utanför de politiska 
församlingarna gällande hur har vi det idag och hur vill vi ha det. 
 
 

 
DEN 17 NOVEMBER KL 11.15 
 
Regionfullmäktige återupptar förhandlingarna 
 
 
 

 
§ 245 Anmälan av motioner 
 
Från 
Isabell Mixter (V)                         Inför ”Hållbart arbetsliv 80:20” för barnmorskorna 
Nina Orefjärd (V)   
Lars-Gunnar Hultin (V) 
Johnny Eriksson (V) 
Anders Bergqvist (V) 

 
    
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till regionstyrelsen för behandling. 
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§ 246 Interpellationer och frågor 
  
Interpellationer   
 
Nina Orefjärd (V) Om varför majoriteten inte tar ett helhetsansvar för ekonomin 

 
Frågor 
 
Sanna Jonsson (C) Läget inom Barn- och ungdomspsykiatrin? 
 
Isabell Mixter (V) Avser majoriteten att vidta några åtgärder för  

att säkerställa en god arbetsmiljö på förlossningarna i länet? 
 

Roger Byström (C) Angående ambulansen i Härnösand 
 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen och frågorna får ställas.  

 
 
 

§ 247 Avsägelser 
 
Martin Neldén (V)  Ersättare i Regionfullmäktige 
 
Katarina Nylén (S)     
Från den 1 januari 2022  Ledamot i Regionfullmäktige 
   Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
   Ledamot i Hälso- och sjukvårdsutskottet 
   Ledamot i kostnämnde Örnsköldsvik 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att bevilja begärda avsägelser. 
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§ 248 Meddelanden från Länsstyrelsen 
 
Baran Hosseini (V) Ny ersättare i regionfullmäktige efter Martin Nelden (V) 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
 
 
 

§ 249 Information från regiondirektören 
 
Regiondirektören Åsa Bellander informerade bland annat om vaccinationsarbetet mot 
covid-19. Att turismen till Västernorrland ökat mest i Sverige mätt i antalet 
gästnätter, extra glädjande är att branschen som varit ordentligt utsatt under 
pandemin lyckats vända kris till framgång. Vår region har minskat 
energianvändningen mest av alla landets regioner sedan år 2000. Arbetet har skett 
systematiskt och långsiktigt baserat på politiskt fastställda energimål.   

 
Anförandet bifogas som bilaga 2 
 

 
 
§ 250 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att fastställa förslag till föredragningslista. 
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§ 251 Delgivningar 
 
Protokoll 
Presidiekonferensen: 2 november 2021, bilaga 3 
Regionstyrelsen: 4 november 2021, bilaga 4 
 
Skrivelser 
Regiondirektörens månadsrapport september 2021, bilaga 5 
Protokollsutdrag § 327, Regionstyrelsen 2021-11-04; Insatser för att stärka barn-och 
ungdomspsykiatrin mm, bilaga 6 
 
Information 
Birgith Johansson (S) informerar regionfullmäktige angående förslaget till ny 
förtroendemannaorganisation och arvodesbestämmelser som enligt tidigare beslut ska 
vara klart senast i december 2021, för att fastställas i mars 2022, möjligtvis kan bli 
försenat. 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Kjell Bergkvist (C) tar över klubban. 
 
 

 
§ 252 Motion från Sanna Jonsson (C) om Naloxonprogram 

 
Diarienummer: 20RS11534 
 
Ärendebeskrivning 
Sanna Jonsson (C) har inkommit med en motion om Naloxonprogram. 
 
Yrkanden 
Elina Backlund Arab (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Sanna Jonsson (C), Jonny Eriksson (V), Annica Engström (SJVP) och Henrik 
Sendelbach (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Sanna Jonsson (C) 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 48 ja-röster och 29 nej-röster.  
 
Följande röstar ja: 
Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Elina Backlund Arab (S), 
Ann-Margret Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Goran Garmiani (S), Jan-Olov 
Häggström (S), Mats Höglund (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Peder 
Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Kent Larsson (S), Susanne 
Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Katarina Nylén (S), Åke Nylén (S), Sara Nylund 
(S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun Nygren (S), Siw Sachs (S), 
Lena Sjöberg (S), Bruno Sjölund (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S) Per 
Wahlberg (M), Tony Andersson (M), Lena Asplund (M), Anita Danielsson (M), 
Rodney Engström (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Jeanette Karlsson (M), Tomas 
Milling (M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), 
Tommy Nilsson (SD), Mats Hellhoff (SD), Annelie Henriksson (SD), Marianne 
Larsson (SD), Erik Thunefors (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD), Patrick Wikner 
(SD), Arne Engholm (L), Erica Markusson (L), Ingeborg Wiksten (L) 
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Följande röstar nej: 
Anders Bergqvist (V), Ulf Breitholz (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Marie Hansson 
(V), Johnny Eriksson (V), Isabell Mixter (V), Ulla Olofsson (V), Nina Orefjärd (V),  
Roger Byström (C), Anita Hellstrand (C), Ingemar Jonsson (C), Kjell Bergkvist (C), 
Ingrid Flodin (C), Sanna Jonsson (C), Jessica Ulander (C), Jonny Lundin (C), Annica 
Engström (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Mattias Rösberg 
(SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Per Gybo (SJVP), Bo 
Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Michal Zakolski (KD) Joachim Jonsson 
(KD), Henrik Sendelbach (KD), Sven Erik Ragnarsson (-). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att regionstyrelsens förslag bifalles.  

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 7 
Yttrande över motion, bilaga 8 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 145, 
Bilaga 9  
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 oktober 2021, § 145 
Finansutskottet den 6 oktober 2021, § 171 
Regionstyrelsen den 12 oktober 2021, § 285 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Reservationer  
Anders Bergqvist (V), Ulf Breitholz (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Marie Hansson 
(V), Johnny Eriksson (V), Isabell Mixter (V), Ulla Olofsson (V), Nina Orefjärd (V),  
Roger Byström (C), Anita Hellstrand (C), Ingemar Jonsson (C), Kjell Bergkvist (C), 
Ingrid Flodin (C), Sanna Jonsson (C), Jessica Ulander (C), Jonny Lundin (C), Annica 
Engström (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Mattias Rösberg 
(SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Per Gybo (SJVP), Bo 
Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Michal Zakolski (KD) Joachim Jonsson 
(KD), Henrik Sendelbach (KD), Sven Erik Ragnarsson (-), reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget bifallsyrkande till motionen. 
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Regionfullmäktige ajournerar sig kl., 11.50 för att återuppta förhandlingarna kl. 
13.30. 
 
 
DEN 17 NOVEMBER KL 13.30 
 
Regionfullmäktige återupptar förhandlingarna 
 
 
§ 253 Motion från Bo Grafström (KD) om att införa tillitsbaserad styrning 
 
Diarienummer: 19RS3140 
 
Ärendebeskrivning 
Bo Grafström (KD) har inkommit med en motion om att införa tillitsbaserad styrning. 
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Bo Grafström (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Bo Grafström (KD) bifallsyrkande till 
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att regionstyrelsens förslag 
bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 10 
Yttrande över motion, bilaga 11 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 186 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 309 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Reservationer  
Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Michal Zakolski (KD) Joachim 
Jonsson (KD), Henrik Sendelbach (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 254 Motion från Bo Grafström (KD) om att avskaffa New Public 
management (NPM) 

 
Diarienummer: 19RS10271 
 
Ärendebeskrivning 
Bo Grafström (KD) har inkommit med en motion om att om att avskaffa New Public 
management (NPM). 
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) och Birgith Johansson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag. 
 
Bo Grafström (KD) och Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Bo Grafström (KD) bifallsyrkande till 
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att regionstyrelsens förslag 
bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 12 
Yttrande över motion, bilaga 13 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 187 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 310 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Reservationer  
Anders Bergqvist (V), Ulf Breitholz (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Marie Hansson 
(V), Johnny Eriksson (V), Isabell Mixter (V), Ulla Olofsson (V), Nina Orefjärd (V), 
Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Michal Zakolski (KD) Joachim 
Jonsson (KD), Henrik Sendelbach (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 255 Motion från Nina Orefjärd (V) om ladd-möjligheter för våra 

anställda och patienter 
 
Diarienummer: 20RS3816 
 
Ärendebeskrivning 
Nina Orefjärd (V) har inkommit med en motion om ladd-möjligheter för våra 
anställda och patienter. 
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) och Nina Orefjärd (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar avslag till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Mats Hellhoff (SD) avslagsyrkande 
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 avslag till motionen röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 69 ja-röster och 7 nej-röster.  
 
Följande röstar ja: 
Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Jan-Olov Häggström (S), 
Mats Höglund (S), Ann-Margret Bäckström (S), Goran Garmiani (S), Desislava 
Cvetkova (S), Elina Backlund Arab (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Peder 
Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Kent Larsson (S), Susanne 
Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun 
Nygren (S), Katarina Nylén (S), Åke Nylén (S), Sara Nylund (S), Siw Sachs (S), 
Lena Sjöberg (S), Bruno Sjölund (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S) 
Tony Andersson (M), Jeanette Karlsson (M), Lena Asplund (M), Elisabeth Gisslin 
Burman (M), Tomas Milling (M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), 
Anita Danielsson (M), Per Wahlberg (M), Anders Bergqvist (V), Marie Hansson (V), 
Isabell Mixter (V), Ulla Olofsson (V), Nina Orefjärd (V), Ulf Breitholz (V), Lars-
Gunnar Hultin (V), Kjell Bergkvist (C), Ingrid Flodin (C), Sanna Jonsson (C), Jonny 
Lundin (C),  Ingemar Jonsson (C), Jessica Ulander (C), Anita Hellstrand (C), Roger 
Byström (C), Annica Engström (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Eva Häggkvist 
(SJVP), Pia Lundin (SJVP), Per Gybo (SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Robert 
Thunfors (SJVP), Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Michal Zakolski 
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(KD), Joachim Jonsson (KD), Henrik Sendelbach (KD), Arne Engholm (L), Erica 
Markusson (L), Ingeborg Wiksten (L), Sven Erik Ragnarsson (-). 

 
Följande röstar nej: 
Mats Hellhoff (SD), Annelie Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy 
Nilsson (SD), Erik Thunefors (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD), Patrick Wikner 
(SD) 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att avslagsyrkandet avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 14 
Yttrande över motion, bilaga 15 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 188 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 311 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att uppdra till regionstyrelsen att utreda förutsättningarna kring anställdas 
möjligheter att ladda sin bil under arbetstid; 
 
att uppdra till regionstyrelsen att utreda förutsättningarna kring patienters och 
besökares möjligheter att ladda sin bil vid besök vid regionens verksamheter; 
 
att utredningarna får ligga till grund för kommande ställningstagande kring 
eventuella insatser och åtgärder kopplat till frågeställningarna, samt; 
 
att motionen i övrigt anses besvarad.  
 
 
 
Reservationer 
Mats Hellhoff (SD), Annelie Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy 
Nilsson (SD), Erik Thunefors (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD), Patrick Wikner 
(SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande till motionen. 
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§ 256 Motion från Nina Orefjärd (V) om att belysa klimat- och 

miljöaspekten vid förändringar i verksamheterna  
 
Diarienummer: 21RS2248 
 
Ärendebeskrivning 
Nina Orefjärd (V) har inkommit med en motion om att belysa klimat- och 
miljöaspekten vid förändringar i verksamheterna. 
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) och Rober Thunfors (SJVP) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag. 
 
Nina Orefjärd yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Nina Orefjärd (V) bifallsyrkande till 
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att regionstyrelsens förslag 
bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 16 
Yttrande över motion, bilaga 17 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 189 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 312 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Reservationer  
Ulla Olofsson (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Marie Hansson (V), Nina Orefjärd (V), 
Isabell Mixter (V), Johnny Eriksson (V), Ulf Breitholz (V), Anders Bergqvist (V), 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande till motionen. 
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§ 257 Motion från Isabell Mixter (V) om att sluta betala till privata 

nätläkare 
 
Diarienummer: 21RS2251 
 
Ärendebeskrivning: 
Isabell Mixter (V) har inkommit med en motion om att sluta betala till privata 
nätläkare. 
 
Yrkanden 
Ingeborg Wiksten (L) och Isabell Mixter (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 18 
Yttrande över motion, bilaga 19 
 
Beredning 
Vårdvalsutskottet den 20 oktober 2021, § 31 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 341 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen. 
 
 
Protokollsanteckning:  
Isabell Mixter (V) lämnar en protokollsanteckning: 
 
”Nätläkarsystemet som innebär att korta snabba besök får förtur framför patienter 
med större behov är inte hållbart och behöver regleras på statlig nivå. Utredningen i 
Västra Götaland visar dessvärre att vi har små möjligheter att påverka systemet med 
nätläkare på regional nivå och Vänsterpartiet föreslår därför bifall till förvaltningens 
förslag. Men vi vill samtidigt att regionen signalerar att systemet med nätläkarna inte 
är hållbart till statlig nivå.” 
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Jan-Olov Häggström (S) tar över klubban. 
 
 
 
§ 258 Delårsrapport januari-augusti 2021 Norra sjukvårds-

regionförbundet (NRF)  
 
Diarienummer: 21RS11052 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Monika Johansson 
 
Ärendebeskrivning 
Regionerna i Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har 
sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norra sjukvårdsregionförbundet 
(NRF). I den antagna förbundsordningen anges att regionförbundet ska vara ett 
samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för de fyra regionerna i norr. Detta i syfte 
att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård för att 
genom sjukvårdsregional samverkan åstadkomma en god, tillgänglig och jämlik vård 
för våra medborgare. Ett gemensamt system för kunskapsstyrning, samverkan kring 
utbildning, forskning, kompetensförsörjning och samverkan kring ledning och 
styrning i dessa frågor är viktiga delar i detta arbete.  
 
I det gemensamma ansvaret inom NRF ingår nivåstrukturering vilket betyder att 
hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen ska samordnas till enheter där en 
tillräcklig volym, hög vårdkvalitet och en kostnadseffektiv verksamhet kan 
garanteras. Centralisering såväl som decentralisering av verksamheter ska 
genomföras efter behov och förutsättningar.   
 
Vidare anges att de norra regionerna har ett gemensamt ansvar för beställning, 
planering och samordning av sjukvårdsregional vård och rikssjukvård.    
 
Regionförbundet har givits befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård.  
 
Regionförbundet också ansvar för Regionalt cancercentrum och beslutar om den 
regionala utvecklingsplanen för cancervården. Budgetering och kostnadsansvar för 
sjukvårdsregional- och rikssjukvård ligger på respektive region.  
 
På folkhälsoområdet har förbundet enligt förbundsordningen ansvaret att ta fram 
strategiskt underlag för folkhälsoinriktade åtgärder i ett Norrlandsperspektiv. 
 
Yttrande 
I detta ärende yttrar sig Glenn Nordlund (S). 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet, bilaga 20 
Granskning av delårsrapport per augusti 2021 - Norra sjukvårdsregionförbundet, inkl. 
bilagorna måluppfyllelse och finansiell del, bilaga 21 
Protokollsutdrag, Norra sjukvårdsregionförbundet, Förbundsdirektionen den 29 
september 2021, § 61, bilaga 22 

 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 190 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 313 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Delårsrapport januari-augusti 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet” 
till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delges 
Norra sjukvårdsregionförbundet 
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§ 259 Delårsrapport januari – augusti 2021 Kostnämnden Örnsköldsvik 
 
Diarienummer: 21RS10510 
Ärendeansvarig: Kristiina Kulluvaara 
Handläggare: Anna Malmros 
 
Ärendebeskrivning 
Kostnämnden Örnsköldsvik har inkommit med en delårsrapport för januari – augusti 
2021. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari – augusti 2021 Kostnämnden Örnsköldsvik, Tertial 2,  
bilaga 23 
 
Beredning 
Kostnämnden Örnsköldsvik den 23 september 2021, § 9 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 191 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 314 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga ”Delårsrapport januari – augusti 2021 Kostnämnden Örnsköldsvik” till 
handlingarna. 
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§ 260 Policy för Region Västernorrland som ägare i bolag, medlem i 

föreningar och förbund och stiftelsebildare 
 
Diarienummer: 21RS11553 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Sara Sultan, Mattias Eriksson, Märta Molin, Johan Byström,  
Cecilia Vigren 
 
Ärendebeskrivning 
Som ett första led i att förbättra Region Västernorrlands sätt att arbeta med 
ägarstyrningsfrågor har ett nytt förslag till policy tagits fram.  
 
Syftet med den nya policyn är att tydliggöra vad som gäller då Region Västernorrland 
bedriver eller överväger att bedriva verksamhet, eller på annat sätt engagerar sig i 
eller överväger att engagera sig i ett bolag, förening, stiftelser eller förbund. Reglerna 
fastslår även hur ansvarsfördelningen ser ut inom organisationen gällande styrning 
och uppföljning av dessa verksamheter samt hur ägarrollen utförs. 
 
För att förtydliga uppföljningsprocessen utifrån regionfullmäktiges regelverk, 
tydliggöra ansvar och roller inom tjänstemannaorganisationen, samt beskriva hur 
dokument rörande bolagen ska hanteras avses ett förslag till tillämpningsanvisningar 
presenteras för regionstyrelsen efter att regionstyrelsen och regionfullmäktige fattat 
beslut om denna policy.  
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S), Birgith Johansson (S) och Robert Thunfors (SJVP) yrkar bifall 
till regionstyrelsens förslag.  
 
Yttrande 
I detta ärende yttrar sig även Ulf Breitholz (V)  
 
Beslutsunderlag 
Policy för Region Västernorrland som ägare i bolag, medlem i föreningar och 
förbund och stiftelsebildare, bilaga 24 
Ägarpolicy fastställd i regionfullmäktige den 17 juni 2020, § 81, bilaga 25 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 192 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 315 
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Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa ”Policy för Region Västernorrland som ägare i bolag, medlem i 
föreningar och förbund och stiftelsebildare”; samt  
 
att upphäva ”Ägarpolicy fastställd i regionfullmäktige den 17 juni 2020, § 81”. 
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§ 261 Fastighetsinvesteringsplan 2022–2024 
 
Diarienummer: 21RS11603 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander/Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lena Kåhre/Michael Nordström/Lars Halén 
 
Ärendebeskrivning 
Förslaget till fastighetsinvesteringsplan för åren 2022–2024 motsvarar i omfattning 
den ekonomiska ram som regionfullmäktige fastställde 25–26 augusti 2021, § 208, 
för investeringar i fastigheter som en del i regionplanen för åren 2022–2024. 
 
Planen innehåller både nya ej påbörjade projekt och redan påbörjade projekt som är i 
olika fas i investeringscykeln. 
 
Därefter har regionfastigheter, i linje med den nya styrmodellen, i dialog och med 
delaktighet från verksamheterna i regionen föreslagit följande prioriterade objekt 
inom ramen för fastighetsinvesteringsplanen för 2022–2024. Planen har vidare bereds 
inom ramen för Investeringsberedningsgruppen ISBG. 
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) och Jonny Lundin (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
  
Yttrande  
I detta ärende yttrar sig även Mattias Rösberg (SJVP). 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Fastighetsinvesteringsplan 2022–2024, bilaga 26 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 193. Ärendet överlämnades till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 316 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa föreslagen fastighetsinvesteringsplan 2022–2024. 
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Delges 
Regiondirektören 
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören 
Ekonomidirektören 
HR-direktören 
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§ 262 Finansiell policy – Region Västernorrland 
 
Diarienummer: 21RS6773 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Dick Rytterdahl, Lars Halén  
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige har beslutat att från och med 1997 avsätta medel för framtida 
pensionsåtaganden. Syftet med denna medelsförvaltning är bland annat att minska de 
långsiktiga likviditetsmässiga påfrestningar som följer av framtida 
pensionsutbetalningar. Därtill skall regionen vid varje tillfälle tillse att övrig 
betalningsberedskap är säkerställd. Den finansiella policyn beskriver hur Region 
Västernorrland, givet sina förutsättningar, skall agera i sin medelsförvaltning för att 
på ett effektivt sätt söka möta dessa åtaganden.  
 
Den finansiella policyn från april 2017 innefattar ett uppdrag om att policyn löpande 
skall uppdateras med hänsyn till aktuella förhållanden inom regionen samt till 
utvecklingen på de finansiella marknaderna. Förslag till förändringar skall vidare 
beredas av regionstyrelsen och senast i juni varje år skall policyn fastställas av 
regionfullmäktige. Vid regionfullmäktiges behandling av den finansiella polycin 
§159 den 22–24 juni 2021 beslutades att uppdra till regionstyrelsen att se över 
nuvarande strategi för pensionsmedelsförvaltningen och tillämpliga delar av den 
finansiella policyn. Detta uppdrag skulle enligt beslutet återrapporteras till 
regionstyrelsen i november för beslut i regionfullmäktige samma månad.   
 
Föreliggande förslag till ny omarbetad finansiell policy innefattar förslag till följande 
fem delområden: 
• Kortfristig likviditetsförvaltning 
• Medelfristig likviditetsförvaltning 
• Långsiktig kapitalförvaltning (pensionsmedelsförvaltning) 
• Donationsstiftelseförvaltning 
• Skuldförvaltning 
 
Den kortfristiga och medelfristiga likviditetsförvaltningen beskriver regionens 
strategi för avkastning och betalningsförmåga på kort och medellång horisont. 
 
Den långsiktiga kapitalförvaltningens (pensionsmedelförvaltningen) huvudsakliga 
mål är att minska belastningen från regionens pensionsåtaganden både vad gäller 
likviditetsbehov och pensionskostnader. Likviditetsbelastningen avseende 
pensionsåtagandet förväntas öka framöver, efter år 2040 accelererar denna 
utveckling. För att möta detta ska pensionsmedlen ökas med hjälp av avsättningar 
och avkastning så att pensionsmedlen ca år 2040 täcker hela pensionsskulden.  
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Inriktningen är att normalt avsätta medel motsvarande pensionsskuldens förändring 
oavsett eventuellt investerings/ finansieringsbehov. 
 
För att klara det långsiktiga målet innehåller policyn för pensionsmedelförvaltningen 
en strategi och riskhantering med en i normalläget högre andel riskfyllda tillgångar 
jämfört med nuvarande finansiella policy. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga 
börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i pensionsmedelsförvaltningen styras 
dynamiskt/ riskbaserat, vilket innebär att andelen riskfyllda tillgångar löpande ska 
justeras så att portföljen som mest kan tappa 17% i värde i förhållande till det högsta 
värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). 
Denna risknivå motsvarar nuvarande risk i portföljen.  
  
Regionen ska vid val av placeringar ta hänsyn till och främja god etik, ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet. Den nya finansiella policyn innebär en tydligare 
skrivning av detta krav än tidigare. 
 
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen ges även möjlighet använda sig 
av så kallad positiv screening som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav 
istället för att välja bort. Regionen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som 
bidrar till att lösa klimatutmaningarna eller som främjar omställningen till ett hållbart 
samhälle. Dessa investeringar kan göras inom ramen för riktlinjerna ovan men i de 
fall det rör sig om investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från 
dessa. Detta förutsätter dock att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i 
lösnings- eller omställningsbolag efter en tydlig investeringsprocess med 
regelbunden uppföljning. Max 10% av totalportföljen tillåts placeras i denna fondtyp. 
 
Yrkanden 
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med följande ändringar: 
”Generellt yrkande: 
Yrkar på att policyn även fortsatt ska möjliggöra för alternativa placeringar, dock 
endast på maximalt 10 % för Region Västernorrlands långsiktiga 
kapitalförvaltning (min 0, normal 0, max 10), och efter särskilt beslut av 
Regionfullmäktige i varje enskilt fall (innebär justeringar i avsnitt 5.4, 5.5, 8.4, 8.5, 
eventuellt även i ytterligare avsnitt). 

 
Yrkande angående kapitel 8. Långsiktig kapitalförvaltning: 
Yrkar på att normalläget för aktieplaceringar ska uppgå till 70 % (60 % i förslaget) 
och att nedsidesrisken i portföljen justeras till cirka -20 % (-17 % i förslaget), med 
de övriga justeringarna i policyn som detta innebär.” 
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Mattias Rösberg (SJVP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag samt Jonny Lundins 
(C) andra ändringsyrkande. 
 
Henrik Sendelbach (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag samt Jonny Lundins 
(C) båda ändringsyrkanden. 
 
Erik Thunefors (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och avslag på Jonny 
Lundins (C) ändringsyrkanden. 

 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Jonny Lundin (C) m fl:s första ändringsyrkande och Glenn 
Nordlunds (S) avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att 
ändringsyrkandet avslås. 
 
Reservationer 
Kjell Bergkvist (C), Anita Hellstrand (C), Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), 
Ingrid Flodin (C), Ingemar Jonsson (C), Sanna Jonsson (C), Jessica Ulander (C), 
Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Michal Zakolski (KD), Bo 
Grafström (KD), Henrik Sendelbach (KD), reserverar sig mot beslut till förmån för 
Jonny Lundin (C) m fl:s ändringsyrkande. 

 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Jonny Lundin (C) m fl:s andra ändringsyrkande och Glenn 
Nordlunds (S) avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att 
ändringsyrkandet avslås, då votering begärs. 
 
Votering 
Följande propositionsordning läses upp; den som tillstyrker avslag på 
ändringsyrkandet röstar ja, den som tillstyrker bifall till ändringsyrkandet röstar nej. 
 
Vid omröstningen avgavs 56 ja-röster, 21 nej-röster.  
 
Följande röstar ja: 
Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Elina Backlund Arab (S), 
Ann-Margret Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs 
(S), Goran Garmiani (S), Jan-Olov Häggström (S), Mats Höglund (S), Torgny Jarl 
(S), Birgith Johansson (S), Peder Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson 
(S), Kent Larsson (S), Susanne Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Christina Nordenö 
(S), Glenn Nordlund (S), Gudrun Nygren (S), Katarina Nylén (S), Åke Nylén (S), 
Lena Sjöberg (S), Bruno Sjölund (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S) Tony 
Andersson (M), Lena Asplund (M), Anita Danielsson (M), Rodney Engström (M),  
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Elisabeth Gisslin Burman (M), Jeanette Karlsson (M), Tomas Milling (M), Marianne 
Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Per Wahlberg (M), Anders Bergqvist (V), Ulf 
Breitholz (V), Johnny Eriksson (V), Marie Hansson (V), Lars-Gunnar Hultin (V), 
Isabell Mixter (V), Ulla Olofsson (V), Nina Orefjärd (V), Mats Hellhoff (SD), 
Annelie Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy Nilsson (SD), Erik 
Thunefors (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD), Patrick Wikner (SD), 
Arne Engholm (L), Erica Markusson (L), Ingeborg Wiksten (L). 
 
Följande röstar nej: 
Kjell Bergkvist (C), Roger Byström (C), Ingrid Flodin (C), Anita Hellstrand (C), 
Ingemar Jonsson (C), Sanna Jonsson (C), Jonny Lundin (C), Jessica Ulander (C), 
Annica Engström (SJVP), Per Gybo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Pia Lundin 
(SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), 
Michal Zakolski (KD) Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Joachim 
Jonsson (KD), Henrik Sendelbach (KD), Sven Erik Ragnarsson (-). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att ändringsyrkandet avslås. 

 
Reservationer 
Kjell Bergkvist (C), Anita Hellstrand (C), Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), 
Ingrid Flodin (C), Ingemar Jonsson (C), Sanna Jonsson (C), Jessica Ulander (C), 
Per Gybo (SJVP), Isabelle Tejbo (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Annica Engström 
(SJVP), Pia Lundin (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP) Robert Thunfors (SJVP), Mona 
Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Michal Zakolski (KD), Bo Grafström 
(KD), Henrik Sendelbach (KD), Sven Erik Ragnarsson (-), reserverar sig mot beslut 
till förmån för Jonny Lundin (C) m fl:s ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer avslutningsvis regionstyrelsens förslag under proposition, vilket 
godkänns, och finner att regionstyrelsens förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Finansiell policy – Region Västernorrland, bilaga 27 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 200. Ärendet överlämnades till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 325 
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Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anta en ny finansiell policy enligt framlagt förslag; 
 
att ny finansiell policy gäller från 2022-01-01;  
 
att uppdra åt Regionstyrelsen att ta fram riktlinjer för hur återrapportering och 
löpande uppföljning av tillämpningen av den finansiella policyn ska ske; samt 
 
att tidigare finansiell policy upphör 2021-12-31. 
 
 
 

 
 
Reservation 
Jonny Lundin lämnar för Centerpartiets regiongrupp en reservationstext: 
”Reservation till förmån för yrkanden av Jonny Lundin (C). Yrkandet angående den 
långsiktiga kapitalförvaltningen, motsvarar ett behov av ytterligare avsättningar till 
”pensionsskulden” av Region Västernorrland om cirka 600 mnkr (istället för cirka 1 
100 mnkr i förslaget), det vill säga cirka 500 mnkr mindre under de kommande 3 - 5 
åren, med målet att till år 2040 uppnå 100 % konsolidering. Frigör kapital (och 
minskar lånebehov) till exempelvis kommande investeringar.  
Yrkandet gällande alternativa placeringar kan möjliggöra placeringar av Region 
Västernorrland i exempelvis fastigheter, förnybar energi, skog med mera.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Regiondirektören  
Ekonomidirektör 
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§ 263 Översyn av patientavgifter m.m. - Information om uppföljning 
 
Diarienummer: 19RS8405 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare:  
 
Ärendebeskrivning 
Den 17 juni 2020 § 78 beslutade regionfullmäktige om ändring av patientavgifter. 
Beslutet trädde ikraft september 2020. I beslutet under att-sats 16 står att uppföljning 
och utvärderingar av förändringar av patientavgifter ska göras ett år efter införande 
och presenteras innan 2021 års utgång. 
 
Utifrån pågående pandemi och dess effekter på vården är bedömningen att 
uppföljning av beslutet om ändrade patientavgifter behöver senareläggas för att ge en 
rättvisande och objektiv bild av genomförd förändring. Uppföljning och 
utvärderingar senareläggs därmed till december 2022 med återrapport till 
regionfullmäktige 2023. 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 203 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 328 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att med hänvisning till pågående pandemi och dess effekter godkänna informationen 
om att uppföljning och utvärderingar senareläggs till december 2022 med återrapport 
till regionfullmäktige 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionfullmäktige ajournerar sig kl., 15.30 för att återuppta förhandlingarna den 18 
november kl. 9.15. 
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DEN 18 NOVEMBER KL 9.15 
 
Regionfullmäktige återupptar förhandlingarna 
 
 
 
§ 264 Höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter 1 januari 

2022 
 
Diarienummer: 21RS10994 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lars Halén 
 
Ärendebeskrivning 
Regionens avgifter för vård i sluten vård och högkostnadsbeloppet för öppen vård är 
indexerat och utgör en andel av prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen. 
Höjningen eller indexeringen sker efter en bestämd andel av prisbasbeloppet och 
beloppet avrundas nedåt till närmaste 10-tal respektive 50-tal kronor. 
 
I och med regeringens fastställda prisbasbelopp för 2022 innebär det dels en höjning 
av högkostnadsskyddet för öppen vård m.m. med 50 kronor till 1 200 kronor från 1 
januari 2022 och dels en höjning av högkostnadsskyddet för avgifter i sluten vård 
med 10 kronor till 110 kronor per vårddag i sluten vård från 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Information om höjning av högkostandsskyddsbeloppet för vårdavgifter till 
regionerna och för läkemedel fr.o.m. den 1 januari 2022, bilaga 28 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 204 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 329 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa vårdavgiften i sluten vård till 110 kronor per vårddag i sluten vård från 1 
januari 2022; samt 
 
att fastställda högkostnadsskyddet för öppen vård m.m. till 1 200 kronor under en 
tolvmånadersperiod från 1 januari 2022. 

 
  



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2021-11-17--18 21RS2 29 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
HR-direktören 
Samtliga förvaltningschefer 
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§ 265 Formaliarevidering av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument 
 
Diarienummer: 21RS11490 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare 
att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet, bolagsordningen samt 
ägardirektivet. 
 
Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet 
styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Det är viktigt för bolaget att 
kunna anta reviderade styrdokument under innevarande år (2021) för att kunna 
registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos Bolagsverket.  
 
Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar beslut i frågan 
under oktober, november, respektive december och att bolaget därefter kallar till en 
extra bolagsstämma (per capsulam) i början eller mitten av december där de nya 
styrdokumenten kan fastställas. 
 
Alla delägare bör ges en plats i bolagsstyrelsen 
Idag ska bolagsstyrelsen, i enlighet med bolagsordningen, bestå av minst 8 och 
maximalt 12 ledamöter. I förslaget till reviderad bolagsordning förordas det att det 
maximala antalet styrelseledamöter ska utökas till 19.  
 
En grundläggande princip, sedan bolagets bildande, är att varje delägare erbjuds en 
plats i styrelsen. Efter upptagandet av de tre nya delägarna uppgår det totala antalet 
delägare till 13 medan det maximala antalet platser i styrelsen uppgår till 12. 
 
Förslaget om maximalt 19 styrelseledamöter baseras på antalet regioner (2) och det 
totala antalet kommuner i de båda länen (17). 
 
Förteckning över större förslag till justeringar, ändringar och tillägg i de 
styrande dokumenten 
I tabellen nedan listas skrivningarna i gällande styrdokument samt förslag till 
förändringar. Observera att mindre förslag till förändringar, såsom stavfel och 
namnbytet till Region Västernorrland inte är listade nedan.  
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Aktieägaravtalet 
Disposition 
 

Nuvarande skrivning Förslag till ny skrivning   

§ 4 Paragrafen om kommunernas 
nominering av 
lekmannarevisorer omsluter de 
åtta ursprungliga delägarna. 

De tre nytillkomna delägarna föreslås adderas i 
bokstavsordning: 
9. Sollefteå kommun, 
10. Timrå kommun, samt 
11. Ånge kommun. 
 

- 

Bilaga 1 - De två tabellerna är uppdaterade med de tre tillkomna 
delägarna samt att de förvärvat sina aktier från Region 
Västernorrland samt övertagit en del av bolagets årliga 
finansiering, vilket innebär att regionens aktieinnehav 
och årliga tillskott minskat i motsvarande omfattning. 

 

    
Bolagsordningen 
Disposition Nuvarande skrivning 

 
Förslag till ny skrivning   

§ 7 Minimalt 8 och maximalt 12 
styrelseledamöter 

Att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås 
ökas från 12 till 19 (då det sammantagen i de två länen 
finns totalt 17 kommuner och två regioner, vilket i 
skrivande stund antas kunna bli det maximala antalet 
delägare i bolaget på lång sikt). 

 

    
Ägardirektiven 
Disposition 
 

Nuvarande skrivning Förslag till ny skrivning   

- - Det enda förslaget till ändring är redaktionell – att alla 
delägare radas upp i bokstavsordning och på samma 
sätt i som i de andra två styrdokumenten. 

 

 
Förvaltningens bedömning 
Förslagen till reviderade styrande dokument har tagits fram i samverkan mellan 
Region Gävleborg och Region Västernorrland. Region Västernorrland har även berett 
ärendet i nära samverkan med controller och jurist samt med bolagets (Ostkustbanan 
2015 AB:s) administratör. Revideringarna syftar i huvudsak till att skapa möjlighet 
för bolagets samtliga delägare att ges plats i styrelsen, vilken är en av principerna för 
bolaget och dess verksamhet. Samtliga delägare behöver fatta likalydande beslut för 
att ändringarna i förslagen om nya styrande dokument ska kunna realiseras. 

 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Aktieägaravtal från 2018, bilaga 29 
Bolagsordning från 2018, bilaga 30 
Ägardirektiv från 2018, bilaga 31 
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Förslag till nytt aktieägaravtal, bilaga 32 
Förslag till ny bolagsordning, bilaga 33 
Förslag till nytt ägardirektiv, bilaga 34 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 21 oktober 2021, § 104 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 336 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och 
ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB; 
 
att stämmoombudet (Sara Nylund (S)) instrueras rösta för att de nya styrande 
dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på 
Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (som planeras till december 2021); 
samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
 
Delges 
Ostkustbanan 2015 AB 
Region Västernorrlands stämmoombud (Sara Nylund (S)) 
Gävle kommun 
Hudiksvalls kommun 
Härnösands kommun 
Kramfors kommun 
Nordanstigs kommun 
Region Gävleborg 
Sollefteå kommun 
Sundsvalls kommun 
Söderhamns kommun 
Timrå kommun 
Ånge kommun 
Örnsköldsviks kommun 
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§ 266 Digitaliseringsstrategi 2022–2024 
 
Diarienummer: 21RS7841 
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin 
Handläggare: Jonas Bylund 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har sedan tidigare en strategi (fastställd av regionstyrelsen den 
25 september 2018, § 279), policy (fastställd av regionfullmäktige den 30 oktober 
2019, § 201) och handlingsplan för digitalisering, gällande fram till 2022. Denna har 
givits i uppdrag att revideras.  
 
Det har varit problematiskt att få fart på digitaliseringsarbetet av flera anledningar, 
bland annat otydligheter kring ägarskap och drivkraft, vilken föreslagen revidering 
ämnar tydliggöra. Regionens önskade digitala förmåga – det vill säga förmågan att 
identifiera behov, införa lösningar och tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering har 
inte uppnåtts i den omfattning som var tänkt (se revisionsrapport 20RS12024). 
 
Utifrån ovan otydligheter, omvärldsbevakning och den revisionsrapport som gjorts 
har en reviderad digitaliseringsstrategi utformats. En värdering av det gamla har 
gjorts, och nedan är resultatet.  
 
Föreslagen strategi bygger på fyra nyttor kopplat till perspektiven invånare, kvalitet, 
effektivitet och arbetsmiljö. Dessa nyttor stöds av 11 strategipunkter:  
- Digitalisering som en naturlig del av verksamhetens utvecklingsarbete 
- Målinriktad digitalisering med fokus på att realisera nyttorna 
- Digitalisering i nära samverkan mellan verksamhet och IT 
- Ett digitaliseringsarbete som kännetecknas av mod och handlingskraft 
- Finansiering för att möjliggöra förflyttningen mot en stärkt digital förmåga 
- Invånare som medskapare 
- En kombination av verksamhetsutveckling genom digitalisering och 

modernisering av arv 
- En organisation med hög digital kompetens 
- En region med hög grad av extern samverkan 
- Digital information som en värdefull tillgång 
- En robust och säker IT-miljö 
 
För att realisera strategin och de nyttor som inkluderas finns viktiga 
framgångsfaktorer, som kommunikation, mätning, att använda färdiga och 
verksamhetsanpassade lösningar, standardisering och automatisering, koordinerad 
utveckling och en kontinuitet att effektivisera arbetet för vidmakthållande. 
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Vid omvärldsspaning har det också framkommit att separat policy för området inte är 
nödvändigt. Få regioner har gjort på det sättet, och i föreslagen strategi täcks 
majoriteten av det som funnits i tidigare policy in. Policyn behövdes tidigare 
eftersom digitalisering som begrepp var relativt nytt, behövde tydliggöras och 
målformuleras samt för att skapa en första styrningsstruktur för regionen. 
Digitalisering är nu mer vedertaget och den nya målsättningen för regionen är att 
digitalisering blir en naturlig del i all verksamhetsutveckling. Att ta bort policyn gör 
strategin till en tydligare och mer hjälpsam brygga mellan Regionplan och 
verksamhetsplaner 
 
För att stärka vår digitala förmåga och realisera strategins nyttor föreslås att frigöra 2 
miljoner i uppstartskostnad för 2022 samt frigöra 10 miljoner finansiella medel för 
åren 2023–2024. Medlen ska främst användas till att tillsammans med verksamheten 
identifiera behov, analysera nyttor, realisera prioriterade digitaliseringsförslag samt 
följa upp dess effekter. För att detta ska kunna genomföras krävs även 
kompetensutveckling och stödjande åtgärder till verksamheten. 
 
Yrkande 
Sara Nylund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Digitaliseringsstrategi 2022–2024, bilaga 35 
Digitaliseringsstrategi 2019–2021, bilaga 36  
Digitaliseringspolicy, bilaga 37  
 
Beredning 
Personalpolitiska och allmänna utskottet den 22 oktober 2021, § 33 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 339 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa föreslagen Digitaliseringsstrategi för åren 2022–2024; samt 
 
att Digitaliseringspolicy, fastställd av regionfullmäktige den 30 oktober 2019,  
§ 201, upphör att gälla. 
 
 

 
Delges 
Regiondirektör 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Ekonomidirektör 
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§ 267 Beslut om avslutande av medlemskap i Mittnordenkommittén, MNK 
 
Diarienummer: 21RS11699 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att medlemmarna i Mittnordenkommittén valt att lämna kommittén 
så återstår endast Österbottens regionförbund och Region Västernorrland som 
medlemmar.  
 
Österbottens regionförbund har även fattat ett beslut att lämna kommittén från 
årsskiftet 2021/2022. Det innebär att endast Region Västernorrland kvarstår som 
medlem, vilken inte ensam kan utgöra grund för kommittén enligt regler från 
Nordiska Minsterrådet.  
 
På grund av detta har Region Västernorrland fattat beslut om att istället söka 
medlemskap i Kvarkenrådet (Regionstyrelsen den 12 oktober 2021, § 302). 
 
Utifrån ovanstående är förvaltningens bedömning att Region Västernorrland avslutar 
sitt medlemskap i kommittén, genom ledningsgruppen för kommittén och i enlighet 
med stadgarna för Mittnordenkommittén. 
 
Beslutsunderlag 
Stadgar för Mittnordenkommittén, bilaga 37 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 205 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 330 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att avsluta medlemskapet i Mittnordenkommittén från och med 31 december 2021. 
 
 

 
 
Delges 
Mittnordenkommittén 
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§ 268 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL 18), förslag 
 
Diarienummer: 21RS7909 
Ärendeansvarig: Ewa Strömsten 
Handläggare: Vanja Hälldahl 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog den 14 september 2018 förslag till 
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL). OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 
eller som tillträdde vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i 
kommun, landsting/region eller kommunalförbundet. 
 
OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL 18 är det nu 
gällande OPF-KL14 som beslutades av landstingsstyrelsen 2014-12-16. 
 
OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. 
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.  
 
I OPF-KL 14 har delar av familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats vilket nu återfinns i förslaget om OPF-KL 18. 
 
Förslaget om OPF-KL 18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet 
AKAP-KL. Ålderpensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 
 
Regionstyrelsen föreslås i sin egenskap av pensionsnämnd få i uppdrag att fastställa 
riktlinjer för tillämpning av OPF-KL 18. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL18), bilaga 38 
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18), bilaga 39 
 
Beredning 
Presidiekonferensen 2 november 2021, § 74 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 344 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda OPF-KL 18 med tillhörande kommentarer; 
 
att uppdrag till regionstyrelsen att fastställa riktlinjer för tillämpning av OPF-KL 18; 
samt 
 
att regionens berörda förtroendevalda får skriftlig information om de nya 
bestämmelserna. 
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§ 269 Utbetalning av partistöd 2022, del I 
 
Diarienummer: 21RS11761 
Ärendeansvarig: Krister Bjermert 
Handläggare: Jessica Åström 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ska fullmäktige minst en gång per år besluta om 
att betala ut partistöd. 
 
Av dokumentet ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019– 
2022” som regionfullmäktige fastställde den 25–26 april 2018, § 80, framgår att 
varje parti som är representerat i fullmäktige får ett mandatbundet partistöd som 
2021 uppgår till 118 970 kronor per mandat i fullmäktige plus en uppräkning på 2 % 
per år. Partistödet betalas endast ut för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen. För närvarande uppfylls det kravet för samtliga mandat i 
regionfullmäktige. 
 
60 procent av stödet föreslås betalas ut i början av året, medan 40 procent betalas 
ut under juli månad. Den senare utbetalningen görs under förutsättning att partiet 
inkommit med en skriftlig redovisning som visar att partistödet för 2021 har använts 
för sitt avsedda ändamål och följt Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för 
partistöd 2019–2022. (4 kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen). 
 
Beredning 
Presidiekonferensen den 2 november 2021, § 75 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 345 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att det mandatbundna partistödet för 2022 betalas ut med 60 procent i början av 2022 
och med 40 procent under juli månad. Det senare under förutsättning att partiet 
inkommit med en skriftlig redovisning senast 11 maj 2022 som visar att partistödet 
för 2021 har använts för sitt avsedda ändamål. 
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§ 270 Strategi mot våld i nära relationer 
 
Diarienummer: 21RS9689 
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Våld är ett samhällsproblem, med påverkan på den som drabbas, på den som utövar 
våld och på samhället i stort. Våld innebär utöver det direkta lidandet, en omfattande 
ekonomisk samhällskostnad. För att kunna arbeta förebyggande och i anslutning till 
att våld utförts, behöver det finnas tydlighet från samtliga beslutande nivåer i 
samhället. En tydlighet som vägleder och efterfrågar resultat och sist men inte minst 
viktigt, en god 
myndighetssamverkan. 
 
Våld i nära relationer är en viktig folkhälsofråga där det finns ett stort behov av ett 
grundläggande förebyggande folkhälsoarbete. 
 
Våld i nära relationer kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts, 
konsekvenser som över tid och kan skapa en försämrad livskvalitet. Trots dess 
allvarliga konsekvenser så är det ofta en företeelse i det dolda. Man söker vård för 
ohälsa som varken personen själv eller hälso- och vården kopplar samman med våld. 
Därför är det viktigt att identifiera våldsutsatta personer och kunna erbjuda rätt hjälp 
och stöd och behandling. 
 
Inom region Västernorrland finns riktlinje Våld i nära relationer (373 504) framtagen 
på tjänstepersonnivå samt en funktion som är finansierad via kortsiktiga ekonomiska 
medel. Det som saknas är en långsiktig strategi på politisk nivå, som riktningsgivare i 
arbetet mot våld i nära relationer. Samt tydlighet från förvaltning för att säkerställa 
ett professionellt arbete.  
 
2012 fastställdes ”Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” av 
landstingsfullmäktige. Policyn föreslås ersättas av strategin. 
 
Långsiktig ekonomisk förutsättning 
En viktig del i strategin är en långsiktig finansiering av en funktion som samordnar 
arbetet och har rollen att vara kunskapsbärare inom området Våld i nära relationer.  
 
Som en viktig del av strategin finns i ett behov av att säkra en långsiktig finansiering 
av den funktion som i dag finansieras med kortsiktiga ekonomiska medel. Detta 
innebär en kostnad av ca. en miljon kronor årligen 
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Yrkanden 
Isabell Mixter (V) yrkar på följande ändringar: 
1. Att i fjärde stycket på sidan två mellan första och andra meningen, dvs mellan 
”socioekonomiska förhållanden” och ”Trots dess allvarliga konsekvenser…” infoga 
en mening som lyder: ”Offret är i de flesta fall en kvinna och förövaren en man.” 
2. Att i sjätte stycket på sidan tre mellan första och andra meningen, dvs mellan 
”…relationer mellan närstående ” och ”De som utsätts ingår i olika.” infoga följande 
mening:  
”Offret är i de flesta fall en kvinna och förövaren en man. ”    
3. Att i slutet på sjätte stycket på sidan tre efter meningen som slutar med ”inte 
kopplat till socioekonomiska förhållanden” lägga till följande: ”Mäns våld mot 
kvinnor innefattar också sexköp.”  
4. Att byta ut visionen på sidan fyra till:  
”Region Västernorrland har en Nollvision mot våld i nära relationer. ” 
 
Baran Hosseini (V) instämmer i Isabell Mixters (V) ändringsyrkande. 
 
Robert Thunfors (SJVP) yrkar att ärendet återremitteras till regionstyrelsen. 

 
Glenn Nordlund (S) och Elina Backlund Arab (S) yrkar bifall till Robert Thunfors 
(SJVP) återremissyrkande. 
 
Jessica Ulander (C), Mattias Rösberg (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar att 
ärendet återremitteras i första hand och i andra hand bifall till Isabell Mixter (V) 
ändringsyrkande på att-sats 4 Att byta ut visionen på sidan fyra till: ”Region 
Västernorrland har en Nollvision mot våld i nära relationer. ” 
 
Yttrande 
I detta ärende yttrar sig även Pirjo Jonsson (S). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Robert Thunfors (SJVP) m fl:s återremissyrkande under 
proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet återremitteras till regionstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
Strategi ”Våld i nära relationer”, bilaga 40 
Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” fastställd av 
landstingsfullmäktige den 26 april 2012, § 62, bilaga 41 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2021, § 117, bilaga 42 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 24 augusti 2021, § 90,  
bilaga 43 
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Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2021, § 117 
Nämnden för hållbar utveckling den 24 augusti 2021, § 90 
Finansutskottet den 1 september 2021, § 153 
Regionstyrelsen den 9 september 2021, § 250 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 

 
att återremittera ärendet till regionstyrelsen. 
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§ 271 Sammanträdesplan 2022 Regionfullmäktige 

 
Diarienummer: 21RS10049 
 
Ärendebeskrivning 
Följande förslag till sammanträdesdagar för år 2022 för Regionfullmäktige 
 
Sammanträdesdagar 2022 
 
23–24 februari1) 
27 april2) 
22–23 juni3) 
18 oktober4) 
2–3 november5) 
30 november6)7) – 1 december 
 
 
Noter 
1) Bokslutsanalys 
2) Årsredovisning/analys, Revisionsberättelse 
3) Regionplan med ramar, Uppdrag Primärvård 
4) Val av presidium och valberedning 
5) Delårsrapport 2 
6) Budget 
7) ”Framtidsspaning” 
 
 
Beredning 
Finansutskottet den 28 oktober 2021, § 199 
Regionstyrelsen den 4 november 2021, § 324 
 
Beslut: 
 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplanen för Regionfullmäktige 2022 enligt ovanstående 
förslag. 
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§ 272 Valärenden 
 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att till nämndeman vid Förvaltningsrätten i Härnösand för tiden 18 november 
2021 – 31 december 2023 utse Ann-Louise Buhr (V). 
 
 
 
 
 
Mats Hellhoff (SD), Björn Sjödin (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy Nilsson 
(SD), Erica Stenberg (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD) och Patrick Wikner (SD) 
deltar ej i beslutet. 
 
 
 
Protokollsanteckning: 
Mats Hellhoff lämnar för Sverigedemokraternas regiongrupp en 
protokollsanteckning: 
"Valen i ärendet är fyllnadsval efter nämndemän som tidigare valts genom 
proportionellt valsätt. Fyllnadsval av någon som valts genom proportionellt valsätt 
strider enligt vår uppfattning mot 6 kap 20 § Kommunallagen. Frågan är dessutom 
överlämnad till Kammarrätten för avgörande och Sverigedemokraternas partigrupp 
avstår därför från att delta i beslutet." 
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§ 273 Fråga från Isabell Mixter (V) angående barnmorskesituationen 
 
Diarienummer: 21RS12533 
 
Ärendebeskrivning 
Isabell Mixter (V) överlämnar till ordförande en fråga ställd till hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) angående barnmorskesituationen. 

 
Beslutsunderlag 
Fråga, bilaga 44 
Svar på fråga, bilaga 45 
 
Isabell Mixter (V) tackar för svaret. 
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§ 274 Fråga från Sanna Jonsson (C) angående läget inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin 
 
Diarienummer: 21RS12532 
 
Ärendebeskrivning 
Sanna Jonsson (C) överlämnar till ordförande en fråga ställd till hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) angående läget inom Barn- och 
ungdomspsykiatrin. Hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande överlämnar till Hälso-
och sjukvårdsnämndens 1: vice ordförande Elina Backlund Arab (S) att besvara 
frågan.  
 

 
Beslutsunderlag 
Fråga, bilaga 46 
Svar på fråga, bilaga 47 
 
Sanna Jonsson (C) tackar för svaret. 
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§ 275 Fråga från Roger Byström (C) angående ambulansen i Härnösand 
 
Diarienummer: 21RS12559 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Byström (C) överlämnar till ordförande en fråga ställd till hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) angående ambulansen i 
Härnösand. 

 
Beslutsunderlag 
Fråga, bilaga 48 
Svar på fråga, bilaga 49 
 
Roger Byström (C) tackar för svaret. 
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§ 276 Avslutning 
 
Sedan samtliga ärenden behandlats vänder sig ordförande till fullmäktiges ledamöter 
och övriga närvarande och tackade för de nu avslutade förhandlingarna samt önskade 
alla en god jul och gott nytt år. 
 
Fullmäktiges möte förklarades avslutat och ledamöterna åtskildes kl. 12.00. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jessica Åström 
Sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jan-Olov Häggström (S)          
Ordförande §§ 258–276 
 
 
Rodney Engström (M) 
Ordförande §§ 241–251 
 
 
Kjell Bergqvist (C) 
Ordförande §§ 252–257 
 
 
Goran Garmiani (S) 
 
 
 
Per Gybo (SJVP)  


