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DEN 22 JUNI KL. 9.15 
 
 
§ 107 Kungörelse om mötet 

 
Det antecknades till protokollet att kungörelse om mötet enligt föreskrifterna i 5 kap. 
§ 13, kommunallagen, utfärdats av regionfullmäktiges ordförande den 13 juni 2022. 
Kungörelse har skett på regionens anslagstavla och tillkännagivandet om mötet har 
skickats till varje ledamot och ersättare. 
 
 
§ 108 Öppnande av mötet 
 
Regionfullmäktiges andre vice ordförande Kjell Bergkvist hälsade 
regionfullmäktiges ledamöter samt övriga närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 
 
§ 109 Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga  
                   regionfullmäktigeledamöter 
 
Förhindrade: 
Bengt Nilsson (S)   
Malin Westman (S)   
Elina Backlund Arab (S)  §§ 107-150  
Kristoffer Högstedt Gustavsson (S)   
Mikael Sjölund (S) 
Sara Nylund (S)   
Mats Höglund (S)   
Sven-Ingemar Vernersson (SD)  
Gunnel Nordin (SD)   
Christina Olofsson (V)   
Nina Orefjärd (V)  §§ 142 - 150 
Lars-Gunnar Hultin (V)   §§ 151 - 154 
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Sanna Jonsson (C)   
Jessica Ulander (C)    
Barbro Ekevärn (SJVP)  
Mathias Westin (SJVP)  
Erica Markusson (L)    §§ 122 – 154   
   
I deras ställe har kallats ersättarna: 
Goran Garmiani (S)    
Magnus Strödin (S)   
Ulf Bylund (S)    §§ 107-150 
Ann-Margret Bäckström (S)  
Torgny Jarl (S)   
Johan Engström Lockner (S) 
Kurt Rydkvist (S)   
Tommy Nilsson (SD)   §§ 107 – 150 
Erica Stenberg (SD)    §§ 151 – 154  
Björn Sjödin (SD)   
Marie Hansson (V)   
Anders Bergkvist (V)   §§ 142 – 154  
Anders Henriksson (C)   
Fredrik Granholm (C)    
Jörgen Åslund (SJVP)   
Eva Häggkvist (SJVP)    
Sarah Karlsson (L)   §§ 122 – 154 
 
 
 
Närvarolista regionfullmäktige bilaga 1 

 
 
 

§ 110 Val av justerare för protokollet 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att utse Torgny Jarl (S) med Roger Johansson (S) som ersättare och Henrik 
Sendelbach (KD) med Mona Hammarstedt (KD) som ersättare att justera protokollet 
den 6 juli kl. 9.15 på Närvården i Härnösand. 
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§ 111 Anmälan av motioner 
 
Från 

 
Erica Markusson (L) Psykiatriska OBS-platser kvälls och nattetid vid 

akutmottagningar 
 
Ingeborg Wiksten (L) Bättre kollektivtrafiken i Västernorrland  
 
Ingeborg Wiksten (L) Bättre arbetsvillkor för läkare på vårdcentralen 
 
Jessica Ulander(C) Genomför en inventering av samhällsviktiga fordon 
Jonny Lundin (C) och maskiner i länet 
 
Jessica Ulander (C) Arbeta för upprättandet av service och 
Kristina Eriksson (C)  trygghetspunkter i hela Västernorrland 
 
Jessica Ulander (C) Persontrafik på Ådalsbanan 
Kristina Eriksson (C)   

 
Kristina Eriksson (C)  Framtidssäkra Västernorrlands attraktiva landsbygd med 
  trafiksäkra gång och cykelvägar   
 
Kristina Eriksson (C) Klimatneutrala beslut 
 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionerna till regionstyrelsen för behandling. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-06-22--23 22RS3 4 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
§ 112 Enkel fråga 
 
Från 
 
Mona Hammarstedt (KD) Bättre möta upp äldres tandvårdsbehov 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 

 
att medge att frågan får ställas 
 
 
 
 
 
§ 113 Information från regionens revisorer 
 
Revisorernas ordförande Else Ammor informerade bland annat om revisionsplanen 
för år 2022. De kommer även göra förnyade granskningar och uppföljningar inom 
områden som de sett brister i, det gäller systemförvaltning, projektstyrning och 
produktionsplanering.  
 
 
Anförandet bifogas som bilaga 2 
 

 
 

§ 114 Avsägelser 
 
Helen Östman-Rosdahl (M) Ersättare i regionfullmäktige 
 
Else Ammor (SJVP) Ordförande i revisionen i region 

Västernorrland 
   Revisor i Norra sjukvårdsregionförbundet   
   Revisor i avkastningsstiftelser 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att bevilja begärda avsägelser. 
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§ 115 Meddelanden från Länsstyrelsen 
 
Elisabeth Gisslin Burman (M) Ny ledamot i regionfullmäktige efter Lena 

Asplund (M) 
 
Linus Johansson (M)  Ny ersättare i regionfullmäktige efter Helen 

Östman- Rosdahl 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
   
 

 
§ 116 Information från regiondirektören 
 
Regiondirektören Åsa Bellander informerar bland annat om att många har arbetat hårt 
under lång tid för att minska patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöpåverkan så 
mycket det går. Med patienternas bästa för ögonen har våra medarbetare i alla 
yrkesgrupper kavlat upp ärmarna och jobbat på. Den enigheten om vad vårt uppdrag 
är, och vilka vi finns till för, är något jag är mycket stolt över. 
 
Anförandet bifogas som bilaga 3 
 

 
 

 
Information från Föreningsarkivet 
 
Anna Andersson från föreningsarkivet informerar bland annat om att de är en ideell 
förening som tar hand om föreningars arkiv, många är med i en förening som är 
medlem i föreningsarkivet. De flesta politiska partierna är medlemmar hos oss dock 
inte alla.  
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§ 117 Fastställande av föredragningslistan 
 
§ 151 Regionplan 2023–2025 behandlas dag 2 den 23 juni.   

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att med ovan nämnd ändring fastställa förslag till föredragningslista. 

 
 
 
 
 
 

§ 118 Delgivningar 
 
Protokoll 
Beredningen för medborgardialog: 29 april 2022, bilaga 4 
Presidiekonferensen: 3 juni 2022, bilaga 5 
Regionstyrelsen: 24 maj 2022, bilaga 6 
Regionstyrelsen: 7 juni 2022, bilaga 7 
Regionstyrelsen: 21 juni 2022, bilaga 8 
 
Övrigt 
Förstärkt uppsikt, Almi Företagspartner Mitt AB, bilaga 9 
Förstärkt uppsikt, Ostkustbanan 2015 AB, bilaga 10 
Förstärkt uppsikt, Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 11 
Revisionsplan 2022, bilaga 12 
Rapport ”Barn psykisk ohälsa” – analys av inkomna klagomål och synpunkter till 
Patientnämnden 2021, bilaga 13 
Dom i mål nr 3505-3509-21, Överklagat beslut, bilaga 14 
 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 119 Motion från Kristina Eriksson (C) om Västernorrland som 
försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 

 
Diarienummer: 20RS6585 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Eriksson (C) har inkommit med en motion om Västernorrland som 
försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. 
 
Yrkanden  
Glenn Nordlund (S) Jan-Olov Häggström (S) och Erica Markusson (L) yrkar bifall 
till regionstyrelsens förslag  
 
Kristina Eriksson (C), Bertil Kjellberg (M), Anna Strandh Proos (M), Mats Hellhoff 
(SD), Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Isabell Mixter (V), Sebastian Gunnesson (V), Robert Thunfors (SJVP), Mattias 
Rösberg (SJVP) Bo Grafström (KD) och Sven-Erik Ragnarsson (-) yrkar avslag på 
motionen.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag, Kristina Eriksson (C), m fl:s 
bifallsyrkande till motionen och Isabell Mixter (V), m fl:s avslagsyrkande till 
motionen under proposition, vilket godkänns, och finner att regionstyrelsens förslag 
bifalles, då votering begärs. 
 
Votering 
Följande propositionsordning läses upp; den som tillstyrker bifall till motionen röstar 
ja, den som tillstyrker avslag till motionen röstar nej. 
  
Vid omröstningen avges 28 ja-röster, 16 nej-röster och 33 avstår. 
 
Följande röstar ja: 
Tony Andersson (M), Anita Danielsson (M), Rodney Engström (M), Elisabeth 
Gisslin Burman (M), Jeanette Karlsson (M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling 
(M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Mats Hellhoff (SD), Annelie 
Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), 
Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Kjell Bergkvist (C), Roger Byström (C), 
Kristina Eriksson (C), Ingrid Flodin (C), Fredrik Granholm (C), Anita Hellstrand (C), 
Anders Henriksson (C), Jonny Lundin (C), Mona Hammarstedt (KD), Joachim 
Jonsson (KD), Henrik Sendelbach (KD), Michal Zakolski (KD) 
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Följande röstar nej:    
Ulf Breitholtz (V), Marie Buhr (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie Hansson (V), 
Lars-Gunnar Hultin (V), Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), Annica Engström 
(SJVP), Per Gybo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Mattias 
Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Jörgen Åslund (SJVP), Bo Grafström 
(KD), Sven Erik Ragnarsson (-). 
 
Följande avstår: 
Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Ulf Bylund (S), Ann-Margret 
Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Johan Engström-Lockner (S), Goran 
Garmiani (S), Jan-Olov Häggström (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Peder 
Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Susanne 
Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun 
Nygren (S), Åke Nylén (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), 
Bruno Sjölund (S), Magnus Strödin (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S) 
Erica Markusson (L), Ingeborg Wiksten (L), Arne Engholm (L), 
Johnny Eriksson (-), Per Wahlberg (-). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att avslagsyrkandet avslås. 

 
Votering 
Följande propositionsordning läses upp; den som tillstyrker regionstyrelsens förslag 
röstar ja, den som tillstyrker bifall till motionen röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 32 ja-röster, 28 nej-röster och 17 avstår. 
 
Följande röstar ja: 
Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Ulf Bylund (S), Ann-Margret 
Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Johan Engström-Lockner (S), Goran 
Garmiani (S), Jan-Olov Häggström (S), Birgith Johansson (S), Peder Johansson (S), 
Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Susanne Lindahl (S), 
Anette Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun Nygren (S), 
Åke Nylén (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Bruno Sjölund 
(S), Magnus Strödin (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S), Arne Engholm (L), 
Erica Markusson (L), Ingeborg Wiksten (L), Johnny Eriksson (-), Per Wahlberg (-). 
 
Följande röstar nej: 
Tony Andersson (M), Anita Danielsson (M), Rodney Engström (M), Elisabeth 
Gisslin Burman (M), Jeanette Karlsson (M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling 
(M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Mats Hellhoff (SD), Annelie 
Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), 
Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Kjell Bergkvist (C), Roger Byström (C), 
Kristina Eriksson (C), Ingrid Flodin (C), Fredrik Granholm (C), Anita Hellstrand (C), 
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Anders Henriksson (C), Jonny Lundin (C), Mona Hammarstedt (KD), Joachim 
Jonsson (KD), Henrik Sendelbach (KD), Michal Zakolski (KD) 
 
Följande avstår: 
Torgny Jarl (S), Ulf Breitholtz (V), Marie Buhr (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie 
Hansson (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), 
Annica Engström (SJVP), Per Gybo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Pia Lundin 
(SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Jörgen Åslund (SJVP) 
Bo Grafström (KD), Sven Erik Ragnarsson (-). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att regionstyrelsens förslag bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 15 
Yttrande över motion, bilaga 16 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 67 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 208 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
Reservationer 
Tony Andersson (M), Anita Danielsson (M), Jeanette Karlsson (M), Marianne 
Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Bertil Kjellberg (M), Lars-Gunnar Hultin (V), 
Marie Hansson (V), Nina Orefjärd (V), Isabell Mixter (V), Sebastian Gunnesson (V), 
Marie Buhr (V) Ulf Breitholtz (V), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson (SD), 
Annelie Henriksson (SD), Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Tommy 
Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), Kjell Bergkvist (C), Jonny Lundin (C), Roger 
Byström (C), Anders Henriksson (C), Ingrid Flodin (C), Kristina Eriksson (C), Per 
Gybo (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson 
(KD) 
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§ 120 Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) vårdlokaler Nacksta, 
produktion 

 
Diarienummer: 20RS1060 
Ärendeansvarig: Magnus Kristiansson, Bengt Eriksson 
Handläggare: Michael Nordström 
 
Ärendebeskrivning 
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är en av fem regionkliniker i Sverige. 
Kliniken har idag sin verksamhet fördelad på två verksamhetslokaler. Dels i en för 
ändamålet särskilt anpassad fastighet i Nacksta och dels lokaler i sjukhuset i 
Sundsvall.  

Verksamheten består idag av 8 avdelningar, varav 5 finns i Nacksta, och 3 i 
sjukhusets lokaler. Central administration och övriga gemensamma funktioner samt 
lokal för förvaltningsrättens sammanträden finns i Nacksta. 

Den 26 oktober 2018 § 342, godkände regionstyrelsen att Regionfastigheter får utföra 
ett initialt programarbete i syfte att planera för en tillbyggnad av den rättspsykiatriska 
regionkliniken i Nacksta, Sundsvall. Detta beslut grundade sig på en inledande 
förstudie för att bland annat bedöma det totala behovet av vårdplatser i ett längre 
perspektiv.  

Att delar av verksamheten bedrivs i lokaler på sjukhuset i Sundsvall, som egentligen 
inte varit ämnade för den verksamheten, innebär betydande risker och olägenheter. 
Lokalerna uppfyller inte de krav som Socialstyrelsen/IVO och Arbetsmiljöverket 
idag ställer för att godkännas för rättspsykiatrisk vård. En fortsatt verksamhet i de 
lokalerna förutsätter investeringar i främst ökad säkerhet och patientmiljö, men även 
uppdelningen på två lokaliseringar utgör en orationell verksamhet med merkostnader 
för personal och för dagliga transporter.  

Mot den bakgrunden beslutade regionfullmäktige den 26–27 februari 2020, § 16, att 
förprojektering av RPK Vårdlokaler ska genomföras. 

Under förprojekteringen har fördjupning skett i tre viktiga frågor; dels status och 
förutsättningar beträffande RPKs lokaler på sjukhuset i Sundsvall, dels ytterligare 
utökning av totala antalet vårdplatser samt dels behovet av lokaler för stöd och 
service till vårdavdelningarna.  

Verksamheten har under arbetet med programmet kommit att närmare utreda de 
aktuella förutsättningarna för lokaliseringen på sjukhuset och konstaterat att tidigare 
antaganden om alternativet att där fortsätta verksamheten en längre tid, inte är 
realistiskt sett till de riskbedömningar som nu utvecklats djupare  

Förprojekteringen har resulterat i en sammanfattande förprojekteringsrapport för den 
planerade till- och ombyggnaden.  

Med förprojekteringen som underlag beslutade regionfullmäktige 2021-04-28 att 
genomföra detaljprojektering av projekt 9782 RPK Vårdlokaler Nacksta. 
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Detaljprojektering är färdigställd och har resulterat i  
- bygghandlingar i form av ritningar och beskrivningar 
- uppdaterad utgiftskalkyl  
- uppdaterad hyresberäkning 
- uppdaterad tidplan 
 
Generalentreprenör har upphandlats, med villkor i upphandlingen att erforderliga 
beslut fattas för byggstart. 
 
Genomförandetidplan är uppdaterad och lokalerna beräknas vara färdigställda till 
sommaren 2025. 

Med antaget och planerat huvudscenario att tillkommande vårdplatser i huvudsak kan 
beläggas med utomlänspatienter, medför ett genomförande av investeringen att 
klinikens resultat på årsbasis bedöms uppgå till ca 42,6 mnkr vid full beläggning av 
de nya vårdplatserna. I detta resultat ingår full belastning med tillkommande hyror 
om ca 29.2 mnkr per år samt övriga utökade verksamhetskostnader baserat på en 
investeringsutgift om 607 mnkr och en ränta på 3%.  

Alternativa scenarier enligt bilaga Resultat och resultateffekter vid justeringar. 

Den totala utgiften för projektet har bedömts till ca 607 miljoner kronor inklusive för- 
och detaljprojektering vilket tidigare beviljats medel om 43 mnkr. 
 
Grundinriktningen är att projektet egenfinansieras av regionen för den del som avser 
regionens andel av patienter och resterande del finansieras genom extern upplåning. 
 
Denna strategiska investering ska inte ha någon påverkan på gällande principer för 
fastställande av investeringsramar under genomförandeperioden. 
 
Ärendet har hanterats i Centrala investerings-och beredningsgruppen (CIBG) den 7 
april 2022. 
 
Yrkande 
Bertil Kjellberg (M) yrkar på återremiss. 
”1. Se över kostnadsberäkningar och bedömning av framtida kostnadsökningar med 
hänsyn till världsläget. Belysa eventuella besparingar som kan krävas. 
2. Uppdatering av nationellt behov av framtida platser inom rättspsykiatrin samt 
redovisning av antalet regionplatser och utomlänsplatser (dvs hur många platser vi i 
genomsnitt säljer) och hur stort ”Västernorrlands eget behov av plaster är).” 

 
Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Björn Sjödin (SD) och Mona 
Hammarstedt (KD) yrkar bifall till Bertil Kjellbergs (M) yrkande på återremiss i 
första hand och avslag i andra hand. 
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Glenn Nordlund (S), Åke Nylén (S) och Christina Nordenö (S) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag och att ärendet ska avgöras idag. 
 
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och avslag på Bertil 
Kjellbergs (M) yrkande om återremiss.  
 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bertil Kjellberg (M) m:fl:s återremissyrkande under proposition, 
vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag, då votering begärs: 

 
Votering 
Följande propositionsordning läses upp: den som tillstyrker att ärende ska avgöras 
idag röstar ja, den som tillstyrker återremissyrkandet röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 48 ja-röster och 29 nej-röster. 

 
Följande röstar ja:  
Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Ulf Bylund (S), Ann-Margret 
Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Johan Engström-Lockner (S), Goran 
Garmiani (S), Jan-Olov Häggström (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Peder 
Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Susanne 
Lindahl (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun Nygren (S), Åke 
Nylén (S), Anette Lövgren (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), 
Bruno Sjölund (S), Magnus Strödin (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S), 
Ulf Breitholtz (V), Marie Buhr (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie Hansson (V), 
Lars-Gunnar Hultin (V), Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), Kjell Bergkvist (C), 
Roger Byström (C), Kristina Eriksson (C), Ingrid Flodin (C), Fredrik Granholm (C), 
Anita Hellstrand (C), Anders Henriksson (C), Jonny Lundin (C), Arne Engholm (L), 
Erica Markusson (L), Ingeborg Wiksten (L), Johnny Eriksson (-), Per Wahlberg (-). 
 
Följande röstar nej:  
Tony Andersson (M), Anita Danielsson (M), Rodney Engström (M), Elisabeth 
Gisslin Burman (M), Jeanette Karlsson (M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling 
(M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Mats Hellhoff (SD), Annelie 
Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), 
Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Annica Engström (SJVP), Per Gybo 
(SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Jörgen Åslund (SJVP), Mattias 
Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), 
Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Michal 
Zakolski (KD), Henrik Sendelbach (KD), Sven Erik Ragnarsson (-). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att ärendet återremitteras. 
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Beslutsunderlag 
Förprojekteringsrapport Vårdlokaler Nacksta, daterad 2021-03-08, bilaga 17 
Uppdaterad utformning av tillbyggnad, bilaga 18 
Psykiatrin i siffror – Rättspsykiatri 2020, bilaga 19 
Investeringsansökan 2022-04-12, bilaga 20 
Resultat och resultateffekter vid justeringar, bilaga 21 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 96, bilaga 22 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 96 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 98 
Regionstyrelsen den 24 maj 2022, § 150 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar  
 
att återremittera ärendet i form av minoritetsåterremiss med följande motivering: 
 
”1. Se över kostnadsberäkningar och bedömning av framtida kostnadsökningar med 
hänsyn till världsläget. Belysa eventuella besparingar som kan krävas. 
2. Uppdatering av nationellt behov av framtida platser inom rättspsykiatrin samt 
redovisning av antalet regionplatser och utomlänsplatser (dvs hur många platser vi i 
genomsnitt säljer) och hur stort ”Västernorrlands eget behov av plaster är).” 
 
 
 
Fotnot: Ärendet återupptogs för behandling och beslutet återkallades under 
fullmäktiges andra sammanträdesdag 2022-06-23. Se vidare under fullmäktiges andra 
sammanträdesdag § 152. 
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§ 121 Operationscentrum Örnsköldsviks sjukhus: Produktion, byggstart 
 
Diarienummer: 20RS6520 
Ärendeansvarig: Bo-Göran Danielsson 
Handläggare: Anders Setterqvist, Michael Nordström 
 
Ärendebeskrivning 
Operationsavdelningen i Örnsköldsvik uppfyller på flera områden inte dagens krav 
för denna typ av verksamhet. Därför bedöms upprustning/ombyggnad av lokalerna 
nödvändig för att klara patientsäkerhet och arbetsmiljö.  
 
Utifrån dåvarande Landstingsstyrelsens beslut den 8 april 2015 genomfördes en 
förstudie där behov och möjligheter har utretts. Den ursprungliga förstudien 
färdigställdes i april 2016 och har under första halvåret 2020 genomgått en 
uppdatering, i syfte att säkerställa tidigare antaganden och idag aktuella 
förutsättningar.  
 
Den 10 september 2020 gav Regionstyrelsen i uppdrag till Regionfastigheter att 
genomföra förprojektering av Operationscentrum.  
 
Den 10 februari 2021 gav Regionstyrelsen i uppdrag till Regionfastigheter att 
genomföra detaljprojektering av Operationscentrum. Denna har resulterat i 
färdigställda bygghandlingar.  
 
I projektet Operationscentrum ingår utöver operationsavdelningen åtgärder i den 
befintliga sterilcentralen samt iordningställande av operationssal för 
Ögonmottagningen.  
 
Detaljprojektering har färdigställts och en Generalentreprenör har upphandlats, med 
villkor i upphandlingen att erforderliga beslut fattas. 
 
Den totala projektkostnaden för ombyggnad av dessa delar uppskattas till 264 mnkr. 
 
Från den totala projektkostnaden 264 mnkr avgår 22 mnkr från tidigare beslut 
(Förstudie/För- och detaljprojektering) samt 42 mnkr för året 2025 vilket ger 200 
mnkr. 
 
I projektkostnaden ingår kostnad för medicinteknisk utrustning. 
 
Förändring av lokalhyra efter investering är preliminärt beräknad till ca 11,9 mnkr/år 
och kostnaden för medicinteknisk utrustning är beräknad till ca 2,1 mnkr/år för vilket 
hälso- och sjukvårdsnämnden har att beakta inom sin totala ram och vilket 
verksamheterna behöver reservera budgetutrymme för med start 2025. 
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Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen 2022-03-01. 
 
Yrkande 
Glenn Nordlund (S), Roger Johansson (S), Jeanette Karlsson (M), Roger Byström (C) 
och Michal Zakolski (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
 
Yttrande  
I detta ärende yttrar sig även Mattias Rösberg (SJVP) och Robert Thunfors (SJVP) 

 
Beslutsunderlag 
9431 Investeringsansökan 2022 rev. 20220511, bilaga 23 
Gestaltningsprogram ÖOPC 2021-02-19, bilaga 24 
Informationshandling B700-A-IH01, bilaga 25 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden 30–31 mars 2022, § 61, bilaga 26 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 30–31 mars 2022, § 61 
Återremitterat vid Finansutskottet den 5 april 2022 
Finansutskottet den 17 maj 2022, § 99 
Regionstyrelsen den 24 maj 2022, § 151 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att de ökade driftskostnaderna ca 14 mnkr beaktas och finansieras inom den totala 
driftsbudgetramen för Hälso- och sjukvårdsnämnden; 
 
att Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra produktion av projekt 9431 
Operationscentrum Örnsköldsvik;  
 
att godkänna att 200 mnkr till produktion av projektet får ianspråktas ur avsatta 
medel i Regionstyrelsens investeringsplan för 2022–2024 samt dessutom genom att 
42,0 mnkr beaktas och sedermera kan ianspråktas i investeringsbudget för år 2025; 
samt 
 
att projektet återredovisas till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 2 
ggr/år under produktionsfasen. 
 

 
Delges 
Lena Kåhre 
Dick Rytterdahl 
Lars Halén 
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§ 122 Förslag till förändrad inriktning för kostnadsreducering inom 

Närsjukvårdsområde norr 
 
Diarienummer. 21RS6742 
Ärendeansvarig: Anna-Lena Lundberg  
Handläggare: Leif Ehlin, Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
I augusti beslutade regionfullmäktige om en kostnadsreducering inom 
närsjukvårdsområde norr. Beslutet innebar en sammanslagning av avdelning 2 och 3 
vid sjukhuset med en neddragning av fem fastställda vårdplatser. 
 
Till förslaget hörde också en utökning med en vårdplats på avdelning 1. Förslagets 
genomförande förutsatte vidare en större ombyggnation för att kunna upprätta en 
samlad och funktionell avdelning med ett tillräckligt stort antal vårdplatser. 
 
Under hösten 2021 – när covidvården medförde en tydlig brist på vårdplatser inom 
hela regionen – bedömde hälso- och sjukvårdsdirektören att behovet att möjlighet 
till extra vårdplatskapacitet behövde utredas ytterligare. Mot denna bakgrund gavs 
närsjukvårdsområdet i uppdrag att utreda ett alternativt förslag, vars inriktning 
skulle medföra större möjligheter att bemanna upp för tillfälliga överbeläggningar 
och/eller för att kunna vårda patienter från övriga delar av länet. 
 
Utifrån tilläggsuppdraget från hälso- och sjukvårdsdirektören har 
närsjukvårdsområdet utarbetat ett förslag för reducering av vårdplatser, men utan 
den sammanslagning av de två vårdavdelningar som det tidigare förslaget innebar. 
Det nya förslaget utgår från 43 fastställda vårdplatser och omfattar ett bibehållande 
av vårdavdelningarna 1, 2 och 3. 
 
Närmare om förslaget 
Det tidigare beslutet om vårdplatsantal innebar totalt 43 fastställda vårdplatser på 
avdelning 1,2 och 3. Det ska noteras att beslutet inte omfattade gyn-onkologin i 
vårdplatsantalet. Den aviserade överföringen av en HIA-plats (som ingick i det 
kostnadsreduceringsbeslut som lades fram av verksamheten för OP/IVA) ingick inte 
i heller i beslutet. Dessa två frågeställningar lämnades till berörda verksamheter att 
hantera. 
 
Med ett oförändrat uppdrag avseende gyn-onkologin och överföring av en HIA-plats 
blir därmed platsantalet totalt 46 fastställda vårdplatser. Förslaget till fördelning av 
dessa platser baseras på premissen att patienter ska kunna få vård där rätt kompetens 
finns. Områdets alternativa strukturförslag ser ut som följer: 
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 Avdelning 1 får 22 vårdplatser (inklusive en HIA-plats). Tre 
medicinplatser flyttas till avdelning 3 och en till avdelning 2. 

 Avdelning 2 får 12 vårdplatser inklusive 2 platser för gyn-onkologi som då 
blir kvar som tidigare och en medicinplats från avdelning 1. 

 Avdelning 3 har 12 vårdplatser varav tre medicinplatser från avdelning 
1. 

 
Med denna inriktning tillskapas en möjlighet att öppna ytterligare ett vårdlag på 
samtliga avdelningar. Det är en fördel när överbeläggningar inte bara är tillfälliga 
utan bestående över flera dygn. Det ger även en viss flexibilitet om varje avdelning 
har möjlighet att expandera så att ”profilpatienter” hamnar på rätt avdelning. Det 
blir därmed mindre risk för utlokaliserade patienter. 
 
Förslaget medför en jämförelsevis mindre kostnadsreducering för bemanning 
(sammanlagt 1,7 miljoner kronor). Å andra sida uppstår ingen kostnad för 
ombyggnation av vårdavdelningar (motsvarande 20 miljoner kronor). Det kan 
konstateras att föreliggande förslag inte når upp till den kostnadsreducering om 8,3 
miljoner kronor som det tidigare beslutet innebar. Men fördelen är, som nämnts 
ovan, en större kapacitet att möta tillfälliga toppar när det gäller överbeläggningar. 
 
Den i sammanhanget mer begränsade kostnadsreduceringen beror bland annat på 
flytten av en HIA-plats till avdelning 1, vilket kräver en bemanningsförstärkning och 
att verksamheten utbildar personalen i de moment man inte tagit hand om tidigare. 
Den totala volymen av HIA- patienter är låg men komplexiteten kan vara stor och 
belastningen kan vara ojämnt fördelat så avdelningen behöver en större flexibilitet 
och kompetens. Det totala antalet vårdplatser på avdelning 1 blir 22 – inklusive HIA 
– med ett bemanningstal på 2,04. 
 
Det kan också tilläggas att avdelning 2 och 3 har minskar sina kostnader över tid – 
och ett flertal åtgärder planeras framöver för att fortsätta detta arbete. Från 2020 till 
2021 har avdelning 2 minskat sina personalkostnader med 1,6 miljoner kronor, 
genom att rekrytering av egen personal till avdelningen. Ambitionen är att fortsätta 
arbetet med att minska områdets kostnader ytterligare, bland annat med inriktningen 
att minska sjukfrånvaro. 
Avdelning 3 har ett fortsatt behov av stafetter för att få verksamheten att gå runt, men 
har under samma tidsperiod minskat sina personalkostnader med 2,5 miljoner kronor, 
exempelvis genom att endast ta in personal när arbetsbelastningen är hög samt 
effektivare bemanningsplanering. Totalt har avdelning 2 och 3 därmed minskat sina 
personalkostnader med 4,1 miljoner kronor från år 2020 till 2021. 
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Arbetsmiljöanalyser är genomförda. I arbetsmiljöanalysen av HIA flytten framgick 
hur arbetsgruppen ordnat med att definiera vilka patienter som kommer att flyttas 
från HIA till avdelning 1. Rutiner har tagits fram och planering finns för utbildningar. 
Man kommer att se över hur man fortlöpande ska säkerställa kompetensutveckling 
och verksamhetsuppföljning på den flyttade HIA-platsen.  
Verksamheten bedömer mot denna bakgrund att förslaget inte motiverar att en 
särskild patientsäkerhetsanalys genomförs.  
 
Yrkanden 
Ingeborg Wiksten (L), Nina Orefjärd (V) och Roger Byström (C) och yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag 
 
Pia Lundin (SJVP) och yrkar i första hand på en återremiss 
”Att en arbetsmiljöanalys, patientsäkerhetsanalys och en kostnadskalkyl tas fram på 
merkostnaderna och läggs till beslutsärendet i Regionfullmäktige innan 
hjärtintensivvårdsplatsen flyttas från intensiven till vårdavdelningen 1”. 
 
 I andra hand på ett tillägg: 
”Att en arbetsmiljöanalys, patientsäkerhetsanalys och en kostnadskalkyl tas fram på 
merkostnaderna och att ett beslut tas utifrån dessa analyser i Hälso-och 
sjukvårdsnämnden innan verkställighet av förflyttningen av en hjärtintensivvårdsplats 
från intensiven till en vanlig vårdavdelning”. 
 
Mats Hellhoff (SD) och Robert Thunfors (SJVP) yrkar bifall till Pia Lundins (SJVP) 
återremissyrkande samt tilläggsyrkande. 
 
Henrik Sendelbach (KD) yrkar bifall till Pia Lundins (SJVP) återremissyrkande.  
 
Glenn Nordlund (S), Lena Sjöberg (S), Roger Johansson (S) och Isabell Mixter (V) 
yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och att ärendet ska avgöras idag. 
 
Marianne Oscarsson (M) yrkar bifall till Pia Lundins (SJVP) tilläggsyrkande. 
 
Yttrande  
I detta ärende yttrar sig även Lars-Gunnar Hultin (V) och Mattias Rösberg (SJVP).  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Pia Lundin (SJVP) m fl:s återremissyrkande under proposition, 
vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag, då votering begärs.   
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Votering 
Följande propositionsordning läses upp: den som tillstyrker att ärendet ska avgöras 
idag röstar ja, den som tillstyrker återremissyrkandet röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 60 ja-röster och 17 nej-röster. 
 
Följande röstar ja:  

Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Ulf Bylund (S), Ann-Margret 
Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Johan Engström-Lockner (S), Goran 
Garmiani (S), Jan-Olov Häggström (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Peder 
Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Susanne 
Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun 
Nygren (S), Åke Nylén (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), 
Bruno Sjölund (S), Magnus Strödin (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S) 
Tony Andersson (M), Anita Danielsson (M), Rodney Engström (M), Elisabeth 
Gisslin Burman (M), Jeanette Karlsson (M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling 
(M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Ulf Breitholtz (V), Marie 
Buhr (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie Hansson (V), Lars-Gunnar Hultin (V), 
Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), Kjell Bergkvist (C), Roger Byström (C), 
Kristina Eriksson (C), Ingrid Flodin (C), Fredrik Granholm (C), Anita Hellstrand (C), 
Anders Henriksson (C), Jonny Lundin (C), Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt 
(KD), Joachim Jonsson (KD), Arne Engholm (L), Sarah Karlsson (L), Ingeborg 
Wiksten (L), Johnny Eriksson (-), Per Wahlberg (-). 
 
Följande röstar nej: 
Mats Hellhoff (SD), Annelie Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy 
Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Annica 
Engström (SJVP), Per Gybo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Pia Lundin (SJVP), 
Mattias Rösberg (SJVP), Jörgen Åslund (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Henrik 
Sendelbach (KD), Michal Zakolski (KD), Sven Erik Ragnarsson (-). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att ärendet ska avgöras idag. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag under proposition, vilket godkänns, och 
finner att regionstyrelsens förslag bifalles.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Pia Lundin (SJVP) m fl:s tilläggsyrkande proposition, vilket 
godkänns, och finner att tilläggsyrkandet avslås, då votering begärs. 
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Votering 
Följande propositionsordning läses upp: den som tillstyrker avslag på 
tilläggsyrkandet röstar ja, den som tillstyrker bifall till tilläggsyrkandet röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 49 ja-röster och 28 nej-röster. 
 
Följande röstar ja:  

Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Ulf Bylund (S), Ann-Margret 
Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Johan Engström-Lockner (S), Goran 
Garmiani (S), Jan-Olov Häggström (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Peder 
Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Susanne 
Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun 
Nygren (S), Åke Nylén (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), 
Bruno Sjölund (S), Magnus Strödin (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S), Ulf 
Breitholtz (V), Marie Buhr (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie Hansson (V), Lars-
Gunnar Hultin (V), Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), Kjell Bergkvist (C), Roger 
Byström (C), Kristina Eriksson (C), Ingrid Flodin (C), Fredrik Granholm (C), Anita 
Hellstrand (C), Anders Henriksson (C), Jonny Lundin (C), Michal Zakolski (KD), 

Arne Engholm (L), Sarah Karlsson (L), Ingeborg Wiksten (L), Johnny Eriksson (-), 
Per Wahlberg (-). 
 
Följande röstar nej: 
Tony Andersson (M), Anita Danielsson (M), Rodney Engström (M), Elisabeth 
Gisslin Burman (M), Jeanette Karlsson (M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling 
(M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), 
Mats Hellhoff (SD), Annelie Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy 
Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Annica 
Engström (SJVP), Per Gybo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Pia Lundin (SJVP), 
Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Jörgen Åslund (SJVP), Bo 
Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Henrik 
Sendelbach (KD), Sven Erik Ragnarsson (-). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att tilläggsyrkandet avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022 § 98, bilaga 27 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022 § 98 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 122 
Återremitterat vid Regionstyrelsen den 7 juni 2022 
Regionstyrelsen den 21 juni 2022, § 229 
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Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att reducera antalet fastställda vårdplatser från 25 till 22 vid avdelning 1; 
 
att fastställa 12 vårdplatser vid avdelning 2; samt 

 
att fastställa 12 vårdplatser vid avdelning 3. 
 
 
 
 
 
Reservationer 
Tony Andersson (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Anita Danielsson (M), Jeanette 
Karlsson (M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Bertil Kjellberg (M), 
Tomas Milling (M), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson (SD), Annelie 
Henriksson (SD), Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Tommy Nilsson (SD), 
Björn Sjödin (SD) Per Gybo (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Annica Engström 
(SJVP), Pia Lundin (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Jörgen Åslund (SJVP), Mona 
Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Bo Grafström (KD), Henrik Sendelbach 
(KD), Sven Erik Ragnarsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden. 

 
 
Reservation från Sjukvårdspartiet: 
”I underlaget beskrivs att denna förflyttning innebär en nödvändighet att göra en 
personalförstärkning på vårdavdelning 1 som innebär en begränsad 
kostnadsreduktion trots fortsatt neddragning av medicinska vårdplatser. Det krävs 
kompetens och utbildning för personalen för att kunna utföra de nya momenten som 
inte tidigare förekommit och som dessutom inte är frekvent förekommande när den 
totala volymen av dessa patienter är låg. Det krävs förutom en ökad kompetens hos 
personalen även en ökad flexibilitet.  
Trots detta så har det inte tillfogats några handlingar i detta ärende till 
Regionfullmäktige för göra det möjligt att bedöma de konsekvenser detta innebär för 
arbetsmiljö, patientsäkerhet och dessutom den merkostnad som denna förflyttning 
innebär.” 
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Protokollsanteckning: 
Nina Orefjärd och Isabell Mixter lämnar för Vänsterpartiets regiongrupp en 
protokollsanteckning: 
”Vi är emot att vårdplatser stängs överhuvudtaget, därför röstade vi emot 
grundbeslutet förra året och vi har den uppfattningen fortfarande. Vi är dock positivt 
inställda till den ändring som sker av grundbeslutet, men vi hade helst sett att delen 
om att ta bort vårdplatser helt togs bort. Vi väljer ändå under de förutsättningarna 
som är nu att rösta för beslutet.” 

 
Henrik Sendelbach lämnar för Krisdemokraternas regiongrupp en 
protokollsanteckning: 
”Utifrån de attsatserna som står i förslaget till beslut kan det se ut som att fullmäktige 
ska fatta ännu ett beslut om att minska antalet vårdplatser. 
Vi förutsätter att underlagen är korrekta och vill därför genom denna 
protokollsanteckning förtydliga att det vi säger ja till INTE är en minskning av 
antalet vårdplatser utan en överföring mellan avdelningarna. Vidare förutsätter vi 
också självklart att de genomförda arbetsmiljöanalyserna visat på att förändringarna 
inte drabbar personal och patienter negativt. 
Det är viktigt att antalet vårdplatser beslutas utifrån patienternas behov, inte 
ekonomiska besparingskrav, dvs. att man ska tvinga verksamheter att minska 
vårdplatser för att göra kortsiktiga besparingar.” 
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§ 123  Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Ånge  

 
Diarienummer: 22RS4360 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Ånge har upprättat årsredovisning för verksamheten 2021. 
Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region Västernorrland, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Ånge kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 368 000 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Ånge. Samordningsförbundet redovisar ett underskott om  
-533 057 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på -483 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Ånge, bilaga 28 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Ånge, bilaga 29 
Granskning av Samordningsförbundet Ånge, skrivelse, bilaga 30 
Granskning av Samordningsförbundet Ånge, bilaga 31 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Ånge, bilaga 32 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 73, bilaga 33 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 73 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 129 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 187 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Ånge och de enskilda 
ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Ånge till handlingarna. 
 
Jäv 
Anette Lövgren (S) 
 
Delges 
Samordningsförbundet i Ånge 
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§ 124  Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall 
 
Diarienummer: 22RS3365 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Sundvall har upprättat årsredovisning för verksamheten 
2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region Västernorrland, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Sundsvalls kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 1 844 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Sundsvall. Samordningsförbundet redovisar ett underskott om  
-286 254 kr för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall, bilaga 34 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga 35 
Granskning av Samordningsförbundet Sundsvall, skrivelse, bilaga 36 
Granskning av Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga 37 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Sundsvall, bilaga 38 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 71, bilaga 39 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 71 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 130 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 188 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sundsvall och de enskilda 
ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Sundsvall till 
handlingarna. 
 
Jäv 
Christina Nordenö (S) 

 
Delges 
Samordningsförbundet i Sundsvall  
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§ 125  Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå 
 
Diarienummer: 22RS4338 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Härnösand Timrå har upprättat årsredovisning för 
verksamheten 2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region 
Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Härnösand Timrå 
kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 938 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå. Samordningsförbundet redovisar ett 
underskott om -664 000 för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå, bilaga 40 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Härnösand Timrå, bilaga 41 
Granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå, skrivelse, bilaga 42 
Granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå, bilaga 43 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Härnösand Timrå KPMG, bilaga 44 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Härnösand/Timrå, 
bilaga 45 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 72, bilaga 46 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 72 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 131 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 189 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Härnösand Timrå till 
handlingarna. 

 
Delges 
Samordningsförbundet i Härnösand Timrå  
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§ 126  Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors 
 
Diarienummer: 22RS4770 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Kramfors har upprättat årsredovisning för verksamheten 
2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region Västernorrland, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Kramfors kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 648 000 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Kramfors. Samordningsförbundet redovisar ett underskott om 
 -198 735 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på -238 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors, bilaga 47 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Kramfors, bilaga 48 
Granskning av Samordningsförbundet Kramfors, skrivelse, bilaga 49 
Granskning av Samordningsförbundet Kramfors, bilaga 50 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Kramfors, bilaga 51 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 74, bilaga 52 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 74 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 132 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 190 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors och de enskilda 
ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors till 
handlingarna. 
  
Jäv 
Siv Sachs (S) 
 
Delges 
Samordningsförbundet i Kramfors 
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§ 127  Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sollefteå 
 
Diarienummer: 22RS4434 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Sollefteå har upprättat årsredovisning för verksamheten 
2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region Västernorrland, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Sollefteå kommun. 
 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 709 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Sollefteå. Samordningsförbundet redovisar ett underskott om  
-125 938 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på -255 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Sollefteå, bilaga 53 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sollefteå, bilaga 54 
Granskning av Samordningsförbundet Sollefteå, skrivelse, bilaga 55 
Granskning av Samordningsförbundet Sollefteå, bilaga 56 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Sollefteå, bilaga 57 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 75, bilaga 58 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 75 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 133 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 191 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå och de enskilda 
ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Sollefteå till 
handlingarna. 
  

 
 

Delges 
Samordningsförbundet i Sollefteå 
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§ 128  Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
 
Diarienummer: 22RS4374 
Ärendeansvarig: Peter Möllerswärd 
Handläggare: Peter Möllerswärd 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik har upprättat årsredovisning för verksamheten 
2021. Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Samverkande parter är Region Västernorrland, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Örnsköldsviks kommun. 
För 2021 lämnade Region Västernorrland 1 258 500 kr i driftsbidrag till 
Samordningsförbundet Örnsköldsvik. Samordningsförbundet redovisar ett överskott 
om 367 609 kr för verksamhetsåret 2021 mot en budget på 0 kr. Bedömningen är den 
att det bedrivs ett strukturerat arbete kring ekonomi, uppföljning, planering och 
riskanalys inom förbundet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, bilaga 59 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Örnsköldsvik, bilaga 60 
Granskning av Samordningsförbundet Örnsköldsvik, skrivelse, bilaga 61 
Granskning av Samordningsförbundet Örnsköldsvik, bilaga 62 
Revisionsberättelse Samordningsförbund 2021 Örnsköldsvik KPMG, bilaga 63 
Revisionsrapport Samordningsförbund 2021 Örnsköldsvik KPMG, bilaga 64 
PM om uppföljning av årsberättelse 2021 Samordningsförbundet Örnsköldsvik, 
bilaga 65 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 76, bilaga 66 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 76 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 134 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 192 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att för sin del bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik och de 
enskilda ledamöterna i denna ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik till 
handlingarna. 
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Jäv 
Jan-Olov Häggström (S) Jeanette Karlsson (M) och Jonny Eriksson (-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges  
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
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Jan-Olov Häggström (S) tar över klubban. 
 
 
§ 129 Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive 

årsrapport för Regionalt cancercentrum norr  
 

Diarienummer: 22RS3630 
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 förbundsordningen anges att regionförbundet ska vara ett samverkansorgan i 
norra sjukvårdsregionen för de fyra regionerna i norr. Detta med syfte att tillvarata 
och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, 
utbildning och forskning, donationsverksamhet och andra därmed sammanhängande 
verksamheter. Inom folkhälsoområdet har förbundet ansvar för att ta fram strategiskt 
underlag för folkhälsoinriktade åtgärder i ett Norrlandsperspektiv.  
 
Vidare anges att de norra regionerna har ett gemensamt ansvar för beställning, 
planering och samordning av sjukvårdsregional vård och rikssjukvård, utbildning och 
forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Regionförbundet har även 
givits befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård. Budgetering och 
kostnadsansvar för sjukvårdsregional- och rikssjukvård ligger på respektive region. 
Regionförbundet har även ansvar för Regionalt cancercentrum (RCC) och beslutar 
om den regionala utvecklingsplanen för cancervården, inklusive nivåstrukturering 
inom cancervården.  
 
Under året har arbetet med kompetensförsörjningsfrågor fortsatt och ett sjukvårds-
regionalt vårdkompetensråd inrättats. Samarbete kring nivåstrukturering och nationell 
högspecialisering i sjukvårdsregionen har skett och kommer att ha hög prioritet även 
under 2022.  
 
Förbundet har nio verksamhetsmål. Två av dessa mål är långsiktiga och ingen 
bedömning om måluppfyllelse görs för 2021. Av de sju mål som bedöms är fyra mål 
uppfyllda och ett delvis uppfyllt. De två mål som inte nåtts handlar om 
sjukvårdregional samverkan. Samtliga ekonomiska mål har uppnåtts. Bedömningen 
är att god ekonomisk hushållning i stort har uppnåtts 2021. 
 
Årets ekonomiska resultat är 39 tkr, vilket är en positiv avvikelse till budgeterat 
nollresultat.  
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Det fanns även en skuld på 2 316 tkr till medlemmarna eftersom hela 
medlemsbidraget inte använts under året. Vid förbundsdirektionens sammanträde den 
17 mars 2022 beslutades, enligt förslag, att dessa medel skulle återbetalas till 
medlemmarna i samband med att medlemsbidraget för 2022 inhämtas.  
 
Avvikelsen har uppkommit då NRF:s kansli har använt mindre lönemedel och haft 
lägre omkostnader på grund av färre fysiska möten än det budgeterade 
medlemsbidraget. Det har också skett en omprioritering av verksamhet och ekonomi 
med anledning av erhållna statliga medel. 
 
Förbundsdirektionen beslutade att godkänna årsredovisningen inklusive årsrapport 
från RCC Norr vid sitt sammanträde den 17 mars 2022, § 31, samt att översända 
densamma till berörda regioner. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive årsrapport för 
RCC Norr, bilaga 67 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga 68 
Protokollsutdrag Norra Sjukvårdsregionförbundet 17 mars 2022, § 31, bilaga 69  
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 135. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 193 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i denna beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021; samt 
 
att lägga årsredovisningen 2021 för Norra sjukvårdsregionförbundet inklusive 
årsrapport för RCC Norr till handlingarna. 
 
Jäv 
Glenn Nordlund (S), Jonny Lundin (C), Pia Lundin (SJVP) och Ingeborg Wiksten (L)  
 
 
 

 
Delges 
Norra sjukvårdsregionförbundet  
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§ 130 Årsredovisning 2021 Inera AB  

 
Diarienummer: 22RS5958 
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin 
  
Ärendebeskrivning 
Inera AB har inkommit med årsredovisning för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 Inera AB med revisionsberättelse, bilaga 70 
Granskningsrapport för 2021, bilaga 71 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 136 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 194 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
  
att lägga Årsredovisning och koncernredovisning Inera AB 2021 till handlingarna. 
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§ 131 Årsredovisning 2021 Scenkonst Västernorrland AB 
 
Diarienummer: 22RS4364 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen och verkställande direktören för Scenkonst Västernorrland AB har 
inkommit med årsredovisning för 2021.  
  
Verksamheten har granskats och granskningsrapport bifogas.  
 
Yrkande 
Robert Thunfors (SJVP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Scenkonst Västernorrland AB:s årsredovisning för 2021, bilaga 72 
PM om uppföljning av Scenkonst Västernorrland 2021, bilaga 73 
Granskningsrapport för 2021, bilaga 74 
Grundläggande granskning 2021, Scenkonst Västernorrland AB, bilaga 75 
Rapport intern kontroll 2021 Scenkonst Västernorrland, bilaga 76 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022 § 78, bilaga 77 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 78 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 137 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 195 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
  
att regionens ombud i Scenkonst Västernorrland AB bemyndigas att rösta för att 
styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021; samt     
  
att lägga Scenkonst Västernorrland AB:s årsredovisning 2021 till handlingarna. 
 
 
Jäv 
Ewa Back (S), Ulf Bylund (S), Jörgen Åslund (SJVP) och Ingeborg Wiksten (L) 

 
Delges 
Scenkonst Västernorrland 
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§ 132 Årsredovisning 2021, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 

 
Diarienummer: 22RS6325 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 
  
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland har inkommit med årsredovisning för 2021.  
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2021 med 
revisionsberättelse, bilaga 78 
PM om uppföljning av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2021, bilaga 79 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 77, bilaga 80 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 77 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 138 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 196 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
  
att lägga Årsredovisning 2021 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland till 
handlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
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§ 133 Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
 
Diarienummer: 22RS4464 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) har 
överlämnat årsredovisningen för 2021 års verksamhet. 
 
Yrkande 
Isabell Mixter (V) och Robert Thunfors (SJVP) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 2021, bilaga 81 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga 82 
Grundläggande granskning år 2021, bilaga 83 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31, bilaga 84 
PM om uppföljning av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 2021, bilaga 85 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2021, § 83, bilaga 86 
 
Beredning  
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2021, § 83 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 139. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 197 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i denna beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021; samt 
 
att lägga Årsredovisning 2021 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till 
handlingarna. 
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Jäv 
Lars-Gunnar Hultin (V), Henrik Sendelbach (KD) och Per Wahlberg (-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören,  
Länets kommuner 
Kommunalförbundet  
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§ 134 Årsredovisning 2021 Ostkustbanan 2015 AB 
 
Diarienummer: 22RS6205 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Ostkustbanan 2015 AB (Nya Ostkustbanan) har överlämnat årsredovisningen 
för 2021 års verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021, Ostkustbanan 2015 AB, bilaga 87 
Revisionsberättelse för 2021, bilaga 88 
Granskningsrapport 2021, bilaga 89 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 140 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 198 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag. 
 
att lägga Ostkustbanan 2015 AB:s årsredovisning 2021 till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges 
Ostkustbanan 2015 AB 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-06-22--23 22RS3 38 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
§ 135 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 
 
Diarienummer: 22RS4624 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har inkommit med årsredovisning för 
2021.  
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, bilaga 90 
Revisionsberättelse för 2021, bilaga 91 
Granskning avseende räkenskapsåret 2021, bilaga 92 
Grundläggande granskning 2021, bilaga 93 
Granskning av ekonomistyrningen och den ekonomiska utvecklingen i förbundet 
2021, bilaga 94 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 141 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 199 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att lägga Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg till 
handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
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§ 136 Årsredovisning 2021 Coompanion- Kooperativ Utveckling 

Västernorrland 
 
Diarienummer: 22RS6456 
Ärendeansvarig: Maria Lidgren 
Handläggare: Maria Lidgren 
 
Ärendebeskrivning 
Coompanion - Kooperativ Utveckling Västernorrland ekonomisk Förening 
(Coompanion) startades 1991 och har sedan dess verkat som resurs för kooperativt 
och socialt företagande i länet. Grundverksamheten är att bedriva rådgivning och 
kommunicera kring kooperation i enlighet med uppdrag och efterfrågan- före, under 
och efter start av kooperativa företag och liknande verksamheter. Samverkansavtalet 
mellan Region Västernorrland och Coompanion Västernorrland löper 2018-2021, 
(nytt samverkansavtal beslutat för 2022) och Coompanion erhåller 400 000 kronor 
årligen. 
 
Styrelsen för Coompanion har inkommit med en årsredovisning för 2021.   
 
Beslutsunderlag 
Coompanions årsredovisning 2021, bilaga 95 
Revisionsberättelse för 2021, bilaga 96 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 142 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 200 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att lägga Coompanions årsredovisning 2021 till handlingarna.  
  
 
  
 
 

 
Delges 
Coompanion 
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§ 137 Årsredovisning 2021 Norrlands nätverk för musikteater och dans 
 
Diarienummer: 22RS6326 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: HansOlov Furberg 
 
Ärendebeskrivning 
Norrlands nätverk för musikteater och dans har inkommit med årsredovisning för 
2021.  
 
Beslutsunderlag 
Norrlands nätverk för musikteater och dans verksamhetsberättelse 2021, bilaga 97 
Revisionsberättelse för år 2021, bilaga 98 
PM om uppföljning av Norrlands nätverk för musikteater och dans årsberättelse 
2021, bilaga 99 
Protokollsutdrag Nämnden för hållbar utveckling 11 maj 2022, § 79, bilaga 100 
 
Beredning 
Nämnden för hållbar utveckling 11 maj 2022, § 79 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 143 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 201 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att lägga Årsredovisning 2021 Norrlands Nätverk för musikteater och dans till 
handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Delges 
Norrlands Nätverk för musikteater och dans 
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§ 138 Uppdrag Primärvård 2023  
 
Diarienummer: 22RS3226 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Anna Öhman 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) för primärvård fastställer 
Regionstyrelsen och Regionfullmäktige årligen Uppdrag Primärvård med bilagorna 
ersättning, uppföljning, IT, ansökan och avtal.  
 
Regionfullmäktige beslutar om huvuddokumentet. Övriga bilagor (uppföljning, IT, 
ersättning, ansökan och avtal) beslutas av Regionstyrelsen.  
Vårdgivare och tjänstepersoner har erbjudits att inkomma med synpunkter till 
förbättringar, som har tagits hänsyn till vid revideringen. 
 
De förändringar som föreslås för Uppdrag Primärvård 2023 är: 

Lagändringar i Patientlagen 2014:821 från 1 juli 2022. (Proposition 2021/22:72 
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform.)  

- Omlistning kan ske högst två gånger under en period om ett år. Patientlagen 
gäller även fortsättningsvis invånarens rätt att söka öppenvård på valfri 
vårdcentral eller annan öppenvårdsenhet.  

 Tillfälliga listningstak/listningsstopp är möjligt på grund av patientsäkerhet och 
arbetsmiljö. Listningsstopp gäller inte den passiva listningen för nyinflyttade i 
länet samt nyfödda som listas på moderns vårdcentral. Ansökan ska ske till 
Vårdval Västernorrland. 

 
 Vårdgarantin i primärvården som innebär att invånaren ska få kontakt med 

vården samma dag samt få en medicinsk bedömning inom tre dagar, gäller 
endast på den vårdcentral där invånaren är listad och inom länet där man är 
folkbokförd.  

 
 Vårdgivaren ska erbjuda både fysisk och digital vård.   
 

Övriga förändringar 
 Patientkontrakt införs och ska användas när det finns behov. Patientkontraktet 

som är en sammanhållen plan över vårdinsatser består av överenskommelse om 
vad som är vårdens ansvar och patientens ansvar. Kontraktet ska bidra till 
trygghet för patienten om inplanerade vårdinsatser och även ett underlag för 
vårdgivaren. 
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Yrkande  
Mona Hammarstedt (KD) och Desislava Cvetkova (S) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkar ”att ordet tillståndslös/ tillståndslösa ersätts med uttrycket 
person/personer som uppehåller sig illegalt i Sverige”. 
 
Nina Orefjärd (V) yrkar på följande ändringar: 
”att möjligheterna till en jämlik vård för alla länsinvånare oavsett 
”status” garanteras och därför att 3.6.11.1 ändras tillbaka till den lydelse den hade 
före ändringen förra året, nämligen: 
3.6.11.1 Hälso‐ och sjukvård Asylsökande, tillståndslösa, kvotflyktingar och 
anhöriginvandrare har oavsett ålder samma rättigheter till hälso- och sjukvård som 
folkbokförda i Västernorrlands län. 
          
att gällande AT/BT/ST-läkarutbildning ändra i ersättningsbilagan till följande: 
5.5 AT/BT/ST-läkarutbildning 
att byta ut ”Ersättning för lönekostnad beräknad som 85 % av en genomsnittslön för 
ST-läkare inom egenregin, inklusive sociala avgifter.” Till: 
”Ersättning för lönekostnad beräknad som 100 % av en genomsnittslön för ST-läkare 
inom egenregin, inklusive sociala avgifter.” 
att konsekvens-ändra i ersättningstabellen gällande ersättningen av AT/ST läkare till 
beloppet motsvarande 100 %. 
          
att under Invånarnas val 2.2 listning i regelboken lägga till följande: 
”Boende på vård- och omsorgsboenden är undantagna från LOV-listning. De boende 
listas på den vårdcentral som ansvarar för vården utav de boende. ” 
          
att följande tillägg införs i Regelboken 4.20 Tolk, efter sista meningen i st. 1: ”I 
första hand 
ska auktoriserad tolk på plats användas, i andra hand per telefon.” 
  
I övrigt yrkar vi bifall till de föreslagna förändringarna och alltså gällande förslag till 
regelbok m.m. för Vårdval 2023.” 
 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag samt avslag på Nina 
Orefjärds (V) och Mats Hellhoff (SD) ändringsyrkanden.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag under proposition, vilket godkänns, och 
finner att regionstyrelsens förslag bifalles.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Ingeborg Wikstens (L) avslagsyrkande och Mats Hellhoffs (SD) 
ändringsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att ändringsyrkandet 
avslås. 
 
Reservationer 
Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson (SD), Annelie Henriksson (SD), Erik 
Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Tommy Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Ingeborg Wikstens (L) avslagsyrkande och Nina Orefjärds (V) 
ändringsyrkanden under proposition, vilket godkänns, och finner att 
ändringsyrkandet avslås. 
 
Reservationer 
Lars-Gunnar Hultin (V), Marie Hansson (V), Nina Orefjärd (V), Isabell Mixter (V), 
Marie Buhr (V), Ulf Breitholtz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
ändringsyrkande. 
  
Beslutsunderlag 
Uppdrag Primärvård 2023, bilaga 101 

 
Beredning 
Vårdvalsutskottet har behandlat Uppdrag Primärvård 2023 den 25 februari, 29 mars, 
28 april och 10 maj. 
Vårdvalsutskottet den 25 maj 2022, § 25 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 214 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa Uppdrag Primärvård 2023 att gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-06-22--23 22RS3 44 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 

§ 139 Nytt namn för ”Förfrågningsunderlaget Barn- och 
ungdomstandvård” till namnet ”Vårdval barn och unga vuxna 
Uppdrag allmäntandvård” 

 
Diarienummer: 22RS5933 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Eva Billberg 
 
Ärendebeskrivning 
Vårdval Västernorrland föreslår ett namnbyte från ”Förfrågningsunderlag Barn och 
ungdomstandvård” till ”Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård”. 
 
Orsaker till förslag till namnbyte är: 
 
‐ Begreppet Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård beskriver 

tydligare innehållet i beställningen.  
‐ Namnsättningen blir med förändringen också samstämmig med Region 

Västernorrlands andra LOV uppdrag dvs Vårdval Primärvård Uppdrag 
primärvård. 

  
Yrkanden 
Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
I detta ärende yttrar sig även Ingeborg Wiksten (L) 
 
Beredning 
Vårdvalsutskottet den 25 maj 2022, § 26 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 215 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att godkänna namnbyte av ”Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård” till 
”Vårdval barn och unga vuxna Uppdrag allmäntandvård” att gälla från och med den 1 
januari 2023. 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-06-22--23 22RS3 45 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 

§ 140 Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård 
 
Diarienummer: 22RS5459 
Ärendeansvarig: Gun-Britt Milioris 
Handläggare: Eva Billberg 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lagen och valfrihetssystem (LOV) för barn och unga vuxna fastställer 
Regionfullmäktige Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård med 
bilagorna, ansökan och avtal.  
 
I revideringsprocessen för Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård har 
tjänstepersoner och vårdgivare inbjudits att inkomma med synpunkter till 
förbättringar och förändringar. De mer omfattande förslagen som kan ge 
verksamhetspåverkan har skickats ut till klinikerna på remiss och inkomna svar har 
beaktats.  
 
Förändringar 
Revideringen har till viss del skett av redaktionell karaktär som syftar till ökad 
överskådlighet och bättre sammanhang. De redaktionella förändringarna består 
främst av att text har förtydligats.  
 
De förändringar som föreslås är:  
 
- Fullständig undersökning med behandlingsplan samt indicerad vård minst var 

36:e månad för barn/unga vuxna 16 - 23 år. 
 
- Ersättning utgår till vårdgivare som har kallat och behandlat inom revisionstiden 

med tillägg av sex (6) månader.   
 
- Listade unga vuxna 18 - 23 år som inte infunnit sig efter kallelse, ska informeras 

skriftligt om att de själva får höra av sig vid önskemål om tid.  
 
- Mer än 95% av barn och unga vuxna ska genomgå revisionsundersökningar med 

max sex månaders fördröjning. 
 
- Vårdgivaren ska ha kariesfrihet som målsättning utifrån Socialstyrelsens fyra 

åldersgrupper och ska redovisa åldersanpassad åtgärdsplan när målet inte 
uppnåtts.   
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Yrkanden 
Ingeborg Wiksten (L) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård, bilaga 102 
Bilaga 1, Ansökan, bilaga 103 
Bilaga 2, Avtal, bilaga 104 
 
Beredning 
Vårdvalsutskottet den 25 maj 2022, § 27 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 216 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
  
att fastställa Förfrågningsunderlaget Barn- och ungdomstandvård med bilaga 1 
Ansökan och bilaga 2 Avtal att gälla från den 1 januari 2023.  
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§ 141 Översyn internationellt arbete och påverkansarbete - Medlemskap i 
Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR och Assembly of 
European Regions, AER 

 
Diarienummer: 21RS6764 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 
 
Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutade 11 februari 2020, § 16, om att en översyn av regionens 
internationella engagemang samt påverkansarbete skulle göras. Denna översyn har 
gjorts i etapper.  
Den 14 december 2021 presenterades resultatet av processen så långt för 
regionstyrelsen, vilken beslutade: 
● att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i CPMR under första 

halvåret 2022 med fokus på att inhämta kunskap från Region Västerbotten, 
Region Norrbotten 

● att Region Västernorrland fortsatt utreder medlemskap i AER under första 
halvåret 2022. 

 
Utgångspunkter 
I regionplan för 2022–2024 finns inga skrivningar kring regionens ambitioner inom 
vad som kan sammanfattas som internationellt arbete. Däremot beskrivs att regionens 
påverkansarbete ska förstärkas, något som även är tydligt uttryckt i Regional 
utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020 – 2030. 
 
Förvaltningen Regional utveckling har idag en begränsad budget för internationella 
åtaganden och medlemskap. Idag finns medlemskapet och kringkostnader kring 
North Sweden European Office i budget, liksom projektmedlemskapet i North 
Sweden Stockholm Office, samt budget för medlemskap i Kvarkenrådet, vilket 
regionen ansökte om 2021. Ansökan behandlas av Kvarkenrådet under våren 2022.  
Under våren 2022 avvecklas slutligen Mittnordenkommittén. 
 
Under 2022 planerar Regional utveckling för ett utvecklat och sammanhållet 
påverkansarbete, något som beskrivs i såväl nämndens som förvaltningens 
verksamhetsplaner. I tillägg har förvaltningen ett sparbeting för 2022 på omkring 6,5 
miljoner i nuvarande planperiod. 
 
Förvaltningens bedömning 
CPMR 
Översynen ger en enhetlig bild. Samtliga medlemmar som intervjuats ser positivt på 
ett medlemskap, men har å andra sidan svårt att beskriva vilka konkreta fördelar 
CPMR ger eller ha gett.  
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Kostnadsbilden varierar kraftigt mellan de olika medlemmarna beroende på vad som 
inkluderas i kostnaderna. För regionen skulle kostnaderna bestå av en medlemsavgift 
på cirka 200 000 kronor per år, samt interna kostnader för förvaltningen Regional 
utveckling från 200 000 kronor upp till 1 miljon kronor per år, beroende på 
aktivitetsgrad. 
Förvaltningens bedömning är att ett effektivt och resultatinriktat medlemskap i 
CPMR är resurskrävande, och nyttan är svår att tydliggöra i förhållande till både 
regionplan och regional utvecklingsstrategi. 
 
AER 
Västernorrland är representerat i AER sedan 1994. Ett par tre gånger per år 
genomförs också möten inom AER Sverige. Över tid har regionens politiska 
engagemang i AERs olika kommittéer varierat i intensitet, och resultatet och 
effekterna har varit svåra att följa upp inom ramen för den årliga internationella 
handlingsplanen. 
AER kostar idag Region Västernorrland cirka 60 500 kronor per år (2021). Till denna 
kostnad ska andra kostnader läggas, som exempelvis resor, traktamenten, tjänstestöd 
och beredning. 
 
Förvaltningens bedömning är att ett effektivt och resultatinriktat medlemskap i AER 
är resurskrävande och nytta svår att tydliggöra i förhållande till både regionplan och 
regional utvecklingsstrategi. 
 
Förvaltningens bedömning är således att fortsätta arbetet att utveckla 
påverkansarbetet enligt tidigare beslut och i enlighet med styrande dokument, och att 
därför inte vara medlemmar i vare sig AER eller CPMR. 
 
Yrkanden 
Arne Engholm (L) yrkar på att ärendet ska bordläggas.  
 
Glenn Nordlund (S), Jonny Lundin (C) och Kjell Bergkvist (C) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 

 
Isabell Mixter (V) och Mattias Rösberg (SJVP) yrkar bifall till den första att-satsen 
samt en ändring av andra att-satsen: 
”att inte ansöka om medlemskap i Conference of Peripherial Maritime Regions.” 
 
Anna Strandh Proos (M), Erik Thunefors (SD) och Henrik Sendelbach (KD) yrkar 
bifall till första att-satsen, samt avslag på andra att-satsen. 
 
 
 
 

 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-06-22--23 22RS3 49 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Arne Engholms (L) yrkande att ärendet ska bordläggas under 
proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag, då votering 
begärs.  
 
Votering  
Följande propositionsordning läses upp: den som tillstyrker att ärendet ska avgöras 
idag röstar ja, den som tillstyrker att ärendet ska bordläggas röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 66 ja-röster och 11 nej-röster. 
 
Följande röstar ja:  
Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Ulf Bylund (S), Ann-Margret 
Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Johan Engström-Lockner (S), Birgith 
Johansson (S), Peder Johansson (S), Roger Johansson (S), Jan-Olov Häggström (S), 
Torgny Jarl (S), Goran Garmiani (S), Pirjo Jonsson (S), Susanne Lindahl (S), Anette 
Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun Nygren (S), Åke 
Nylén (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs (S), Robert Kuusikko (S), Lena Sjöberg (S), 
Bruno Sjölund (S), Magnus Strödin (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S), Anita 
Danielsson (M), Rodney Engström (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Marianne 
Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Jeanette Karlsson (M), Tomas Milling (M), 
Ulf Breitholtz (V), Marie Buhr (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie Hansson (V), 
Lars-Gunnar Hultin (V), Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), 
Mats Hellhoff (SD), Annelie Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy 
Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), 
Kjell Bergkvist (C), Roger Byström (C), Kristina Eriksson (C), Ingrid Flodin (C), 
Fredrik Granholm (C), Anita Hellstrand (C), Anders Henriksson (C), Jonny Lundin 
(C), Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Henrik 
Sendelbach (KD), Michal Zakolski (KD), Sarah Karlsson (L), Ingeborg Wiksten (L), 
Johnny Eriksson (-), Per Wahlberg (-). 
 
Följande röstar nej:  
Tony Andersson (M), Bertil Kjellberg (M), Annica Engström (SJVP), Per Gybo 
(SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Robert 
Thunfors (SJVP), Jörgen Åslund (SJVP), Arne Engholm (L), Sven Erik Ragnarsson 
(-). 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att ärendet ska avgöras idag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer första att-satsen i regionstyrelsens förslag under proposition, vilket 
godkänns, och finner att regionstyrelsens förslag bifalles. 
 

 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2022-06-22--23 22RS3 50 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Anna Strandh Proos (M) m fl:s avslagsyrkande av andra att-satsen 
och Isabell Mixter (V) m fl:s ändringsyrkande av andra att-satsen under proposition, 
vilket godkänns, och finner att Isabell Mixter (V) m fl:s ändringsyrkande bifalles, då 
votering begärs. 
 
Votering 
Följande propositionsordning läses upp; den som tillstyrker Anna Strandh Proos (M) 
m fl:s avslagsyrkande röstar ja, den som tillstyrker Isabell Mixter (V) m fl:s 
ändringsyrkande röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 11 ja-röster, 23 nej-röster och 43 avstår. 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att Isabell Mixter (V) m fl:s 
ändringsyrkande bifalles. 
 
Följande röstar ja: 
Marie Buhr (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie Hansson (V), Lars-Gunnar Hultin 
(V), Mats Hellhoff (SD), Annelie Henriksson (SD), Marianne Larsson (SD), Tommy 
Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD) 
 
Följande röstar nej: 
Tony Andersson (M), Anita Danielsson (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Jeanette 
Karlsson (M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling (M), Marianne Oscarson (M), 
Anna Proos Strand (M), Ulf Breitholtz (V), Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), 
Annica Engström (SJVP), Per Gybo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Jörgen Åslund 
(SJVP), Pia Lundin (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), 
Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Henrik Sendelbach (KD), Michal 
Zakolski (KD), Sven Erik Ragnarsson (-).  
 
Följande avstår: 
Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Ulf Bylund (S), Ann-Margret 
Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Johan Engström-Lockner (S), Goran 
Garmiani (S), Jan-Olov Häggström (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Peder 
Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Susanne 
Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun 
Nygren (S), Åke Nylén (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), 
Bruno Sjölund (S), Magnus Strödin (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S) 
Rodney Engström (M), Kjell Bergkvist (C), Anders Henriksson (C), Roger Byström 
(C), Kristina Eriksson (C), Ingrid Flodin (C), Fredrik Granholm (C), Anita Hellstrand 
(C), Jonny Lundin (C), Bo Grafström (KD), Arne Engholm (L), Sarah Karlsson (L), 
Ingeborg Wiksten (L), Johnny Eriksson (-), Per Wahlberg (-). 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag och Isabell Mixter (V) m fl:s 
ändringsyrkande av andra att-satsen, 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 Isabell Mixter (V) m fl:s ändringsyrkande röstar nej.  

 
Vid omröstningen avges 40 ja-röster, 36 nej-röster och 1 avstår. 

 
Följande röstar ja:  

Erik Andersson (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Ulf Bylund (S), Ann-Margret 
Bäckström (S), Desislava Cvetkova (S), Johan Engström-Lockner (S), Goran 
Garmiani (S), Jan-Olov Häggström (S), Torgny Jarl (S), Birgith Johansson (S), Peder 
Johansson (S), Roger Johansson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Susanne 
Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun 
Nygren (S), Åke Nylén (S), Kurt Rydqvist (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), 
Bruno Sjölund (S), Magnus Strödin (S), Magnus Wester (S), Lars Åström (S), Kjell 
Bergkvist (C), Roger Byström (C), Kristina Eriksson (C), Ingrid Flodin (C), Fredrik 
Granholm (C), Anita Hellstrand (C), Anders Henriksson (C), Jonny Lundin (C), 
Sarah Karlsson (L), Ingeborg Wiksten (L), Johnny Eriksson (-), Per Wahlberg (- ). 

 

Följande röstar nej:  

Tony Andersson (M), Anita Danielsson (M), Rodney Engström (M), Elisabeth 
Gisslin Burman (M), Jeanette Karlsson (M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling 
(M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand (M), Ulf Breitholtz (V), Marie 
Buhr (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie Hansson (V), Lars-Gunnar Hultin (V), 
Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), Mats Hellhoff (SD), Annelie Henriksson (SD), 
Marianne Larsson (SD), Tommy Nilsson (SD), Björn Sjödin (SD), Erik Thunefors 
(SD), Patrick Wikner (SD), 
Annica Engström (SJVP), Per Gybo (SJVP), Eva Häggkvist (SJVP), Pia Lundin 
(SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Jörgen Åslund (SJVP), 
Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Henrik 
Sendelbach (KD), Michal Zakolski (KD), Sven Erik Ragnarsson (-).  
 
 
 

Följande avstår:  

Arne Engholm (L) 
 
Ordförande finner efter genomförd votering att regionstyrelsens förslag bifalles. 
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Beslutsunderlag 
Rapporten ”En internationell verksamhet i förändring – En översyn av Region 
Västernorrlands internationella verksamhet och påverkansarbete”, bilaga 105 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 69. Ärendet överlämnades till 
regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 210 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att medlemskapet i Assembly of European Regions, AER avslutas inför 2023; samt 
 
att ansöka om medlemskap i Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR.  
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§ 142 Revidering av Policy internationellt arbete och påverkansarbete 
 
Diarienummer: 22RS2561 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Niklas Andersson 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har genom åren arbetat med en internationell policy som ett 
verktyg för att uppnå de långsiktiga målen för det internationella arbetet samt för 
påverkansarbete på nationell- och EU-nivå. 
Policyn, och därmed arbetssätt för genomförande har endast reviderats i mindre 
omfattning, trots regionens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör sedan 
2017. Under den process som pågått för översyn av det internationella arbetet inom 
Region Västernorrland, så konstateras att policyn behöver bli mer övergripande och 
långsiktig, i relation till länets regionala utvecklingsstrategi.  
 
Förvaltningens bedömning är därför att en mer strategisk policy behövs. En policy 
som ligger till grund för utveckling av det internationella arbetet inom 
organisationens olika uppdrag.  
 
Skrivningar om en separat årlig handlingsplan stryks helt, detta med anledning av den 
nya styrmodell som regionen beslutat om. Av samma anledning föreslås en strykning 
av avsnittet om uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
Policy ”Internationellt arbete och påverkansarbete”, fastställd av regionfullmäktige 
den 28 oktober 2020, § 175, bilaga 106 
Förslag till reviderad policy ”Internationellt arbete och påverkansarbete”, bilaga 107 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 25 maj 2022, § 68 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 209 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa förslag till reviderad policy ”Internationellt arbete och påverkansarbete”; 
samt 
 
att policyn ”Internationellt arbete och påverkansarbete” fastställd av 
regionfullmäktige den 28 oktober 2020, § 175 därmed upphör att gälla. 
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§ 143 Revidering av Etisk policy 
 
Diarienummer: 21RS2240 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Monasofi Wallinder 
 
Ärendebeskrivning 
Etisk policy fastställdes av landstingsfullmäktige den 25 juni 2008. Policyn ska 
utvärderas en gång vid varje mandatperiod och Patientnämnden-Etiska nämnden har i 
reglementet uppdraget att inrätta ett Etiskt råd med företrädare för professionen för 
att övergripande driva och hantera etiska frågor inom ramen för regionens etiska 
policy. Policyn är tidigare utvärderad 2013 och 2017 utan att det föranlett revidering. 
Etiska rådet har till 2021 justerat innehållet något och Patientnämnden-Etiska 
nämnden har överlämnat den reviderade policyn för beslut i regionfullmäktige. 
Regionfullmäktige beslutade 25 november 2020, § 195, att införa en ny styrmodell 
för Region Västernorrland successivt under 2021. Samtidigt beslutades att uppdra till 
regiondirektören att identifiera och stegvis föreslå revidering av övriga styrande 
dokument som berörs. Regionfullmäktige har också beslutat om en förnyad 
utformning av regionens syn på medarbetarskap och ledarskap som ersätter 
Personalpolitisk plattform, 24 – 25 februari 2021, § 54. Den Etiska policyn behöver 
därför revideras mer grundläggande vilket regionstyrelsen beslutade om den 10 juni 
2021, § 196. 
 
Sammanfattning uppdrag 
Uppdraget gick till verksamheten för Kvalitet- och patientsäkerhet som tillsamman 
med representanter från Patientnämnden-etiska nämnden, etiska rådet, HR och 
kommunikation genomfört revideringen.  
Utgångspunkten blev en sökning för att se hur andra upprättat sin etiska policy. 
Slutsatsen blev att policyn bör göras språkligt mer tillgänglig och att rubriksättningen 
bör bli tydlig. Gruppen valde även att göra en ingress för att förklara och fånga 
intresset hos läsaren.  

 
Yttrande 
I detta ärende yttrar sig Mattias Rösberg (SJVP) 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad ”Etisk policy” (551819), bilaga 108 
Etisk policy (22514) fastställd av landstingsfullmäktige den 25 juni 2008, bilaga 109 
Protokollsutdrag från Patientnämnden-Etiska nämnden den 7 april 2022, § 17, bilaga 
110 
Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 78, bilaga 
111 
Protokollsutdrag från Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 63, bilaga 
112 
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Beredning 
Patientnämnden-Etiska nämnden den 7 april 2022, § 17 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022, § 78 
Nämnden för hållbar utveckling den 11 maj 2022, § 63 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 121 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 179 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa reviderad ”Etisk policy” (551819); samt 
 
att Etisk policy (22514) fastställd av landstingsfullmäktige den 25 juni 2008 därmed 
upphör att gälla. 
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§ 144 Utbetalning av partistöd 2022, del II 
 
Diarienummer: 21RS11761 
Ärendeansvarig: Mattias Eriksson   
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 2022 
uppgår till  
121 349 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 3 juni 2022, § 36 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 218 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att det mandatbundna partistödet för 2022 betalas ut till Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Sjukvårdspartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna med 40 procent under juli månad. 
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§ 145 Refinansiering av ett tågfordon av typen Regina genom AB Transitio 
 
Diarienummer: 22RS6259 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl, Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
Handelsbanken Finans har meddelat att man önskar avsluta nuvarande 
leasingfinansieringar med vagnbolaget AB Transitio. Vagnbolaget önskar därför att 
Region Västernorrland fattar beslut om att gå i borgen för ett tågfordon av typen 
Regina som används för trafik i Norrtågssystemet så att AB Transitio kan upphandla 
en ny finansiär för upplåning under innevarande år (2022). 
 
Bakgrund 
I början av 2000-talet gjordes den första större anskaffningen av nya tågfordon av 
typen Regina till AB Transitio. Anskaffningen skedde på uppdrag av bland andra 
regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasing-
finansierades genom ett antal leasingkontrakt med Handelsbanken Finans allt 
eftersom de levererades. Vissa fordon har över tid tagits över av regionerna i norra 
Sverige. 
 
Aktuella leasingkontrakt har löpt över snart 20 år, inklusive en första förlängnings-
period om fyra år. Vid kommande årsskifte (2022/2023) är det dags för en sista 
möjlig förlängningsperiod om åtta år. I samband med detta har Handelsbanken 
meddelat att man önskar avsluta leasingfinansieringarna och att man inte önskar 
nyttja möjligheten om en förlängning. För AB Transito och hyrestagarna innebär den 
sista leasingperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och 
amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera 
fordonen på annat sätt än tidigare.  
 
Kostnader och finansiering 
Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB Transitio. 
Då Region Västernorrland är medlem i Kommuninvest men ägandet av Transitio 
ligger hos Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är 
upplåning från Kommuninvest inte möjlig. För Region Västernorrlands del omfattas 
ett Reginafordon vilket hyrs från AB Transitio av kommunalförbundet.  
 
Totalt för Region Västernorrland är det aktuellt att refinansiera 22,5 miljoner kronor. 
Då fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån AB Transitios 
avskrivningsprinciper när bolaget (AB Transitio) tar över ägandet av fordonen 
föranleder detta en ökning av fordonshyran med 500 000 kronor per år från och med 
2023. 
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Nuvarande solidarisk borgen ersätts ny enskild proprieborgen för Region 
Västernorrland. Det innebär att regionen endast går i borgen för de egna fordonen. 

 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
AB Transitio är ett gemensamt vagnbolag som ägs av 20 län varav två 
kommunalförbund och 18 regioner. Västernorrland har valt att organisera den 
regionala kollektivtrafiken i ett kommunalförbund och förbundet är därmed formell 
ägare av aktierna i AB Transitio (5 procent). 
 
Eftersom Västernorrlands aktier inte ägs direkt av AB Transitio är en finansiering 
genom Kommuninvest inte möjlig varför AB Transitio behöver upphandla en extern 
finansiär av vår upplåning om drygt 22,5 miljoner kronor. 
 
Yrkande 
Glenn Nordlund (S) och Jonny Lundin (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 146 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 204 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att Region Västernorrland, organisationsnummer 232100–0206, går i borgen såsom 
för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 22 537 000 kronor avseende 
refinansiering av ett Regina regionaltågsfordon vilket hyrs från AB Transitio; samt 
 
att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell 
leasingfinansiering fattar motsvarande beslut. 
 
 
Protokollsanteckning: 
Jonny Lundin (C) lämnar för Centerpartiets regiongrupp en protokollsanteckning: 
”Då projektet gällande ”Reviderade styrdokument” för Kollektivtrafikmyndigheten 
har avslutats i februari 2022 förutsätter Centerpartiet att Regionfullmäktiges tidigare 
beslut gällande en flytt av ägandet av aktierna i AB Transitio (och Norrtåg AB) från 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region 
Västernorrland, snarast verkställs.” 
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Delges 
AB Transitio 
Norrtåg AB 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Ekonomidirektören 
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§ 146 Refinansiering av tre tågfordon av typen Coradia genom AB 
Transitio 

 
Diarienummer: 22RS6593 
Ärendeansvarig: Dick Rytterdahl/Roger Wetterstrand 
Handläggare: Henric Fuchs 
 
Ärendebeskrivning 
De lånefinansieringar som AB Transitio har genom Nordiska Investeringsbanken för 
10 tågfordon av typen Coradia löper ut 2022-12-31. Vagnbolaget önskar därför att 
Region Västernorrland fattar beslut om att gå i borgen för de tågfordon av typen 
Coradia som används för trafik i Norrtågssystemet så att AB Transitio kan upphandla 
en ny finansiär för upplåning under innevarande år (2022). 
 
Bakgrund 
Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt under 
2012. Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar göra om 
tilltänkta leasefinansieringar till lånefinansieringar genom Nordiska Investerings-
banken. Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år motsvarande de 
tilltänkta leasekontrakten och lyftes i tre rater om 150+150+432 MSEK under 2012 
varför det under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa. Då dessa finansieringar löpt 
utan amortering skall hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022 varav 244 
MSEK tas ur Transitios kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under 
lånets löptid. Aktuellt belopp att refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt 
restvärde för fordonen. 
 
Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två st lånefinansierats separat 
vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig borgens-
ansvaret (proprieborgen från den uppdragsgivande regionen) för de 10 
Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland 
Härjedalen går i borgen för tre fordon var och Region Västerbotten för ett fordon. 
Aktuellt borgensbelopp för Region Västernorrland uppgår till 3/10 av 488 MSEK 
eller 146,4 MSEK för tre Coradiafordon (62003, 62010 och 62012). 
 
Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB Transitio. 
Då Region Västernorrland är medlem i Kommuninvest men ägandet av Transitio 
ligger hos Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är en upplåning från 
Kommuninvest ej möjlig.  
 
Totalt för Region Västernorrland är det aktuellt att refinansiera 146 400 000 kronor. 
Givet de låne- och räntesäkringsmarginaler som föreligger i nuvarande finansieringar 
/räntesäkringar förväntas kommande finansieringars räntekostnader totalt sett att bli 
lägre även sett till att skuldvolymen går ned. Påverkan på fordonshyror är svårt att 
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säga givet att räntemarknaden idag befinner sig i en stigande fas och refinansieringar 
genomförs först under september / oktober 2022. 

 
Förvaltningen Regional utvecklings bedömning 
AB Transitio är ett gemensamt vagnbolag som ägs av 20 län varav två kommunal-
förbund och 18 regioner. Västernorrland har valt att organisera den regionala 
kollektivtrafiken i ett kommunalförbund och förbundet är därmed formell ägare av 
aktierna i AB Transitio (5 procent). 
 
Eftersom Västernorrlands aktier inte ägs direkt av AB Transitio är en finansiering 
genom Kommuninvest inte möjlig varför AB Transitio behöver upphandla en extern 
finansiär av vår del av upplåningen. 
 
Yrkande  
Glenn Nordlund (S) och Jonny Lundin (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Yttrande 
I detta ärende yttrar sig även Per Wahlberg (-) 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 147 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 205 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att Region Västernorrland, organisationsnummer 232100-0206, går i borgen såsom för 
egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 146 400 000 kronor avseende 
refinansiering av tre Coradia regionaltågsfordon (862003, 62010 och 62012) vilka hyrs 
från AB Transitio; samt 
 
att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän med fordon i aktuell 
leasingfinansiering fattar motsvarande beslut. 
 
 
Protokollsanteckning: 
Jonny Lundin (C) lämnar för Centerpartiets regiongrupp en protokollsanteckning: 
”Då projektet gällande ”Reviderade styrdokument” för Kollektivtrafikmyndigheten 
har avslutats i februari 2022 förutsätter Centerpartiet att Regionfullmäktiges tidigare 
beslut gällande en flytt av ägandet av aktierna i AB Transitio (och Norrtåg AB) från 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region 
Västernorrland, snarast verkställs.” 
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Delges 
AB Transitio 
Norrtåg AB 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Ekonomidirektören 
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§ 147 Rekommendation från SKR; Kostnadsfrihet för alla som anses ha 

otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio 
och kikhosta 

 
Diarienummer: 22RS6468 
Ärendeansvarig: Hans Boman 
Handläggare: Hans Boman 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 2022-05-20 beslutat att 
rekommendera regionerna enligt följande:  
 
att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta  

att rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt 
massflyktsdirektivet och asylsökande, och  

att rekommendera regionerna att godkänna och omgående tillämpa denna 
rekommendation. 

De nämnda sjukdomarna omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 
enligt HSLF-FS 2016:51, vilket innebär att de aktuella vaccinationerna är 
kostnadsfria för barn och ungdomar < 18 år. Vid vaccination av vuxna tas däremot 
avgifter ut (vanligen s.k. stickavgift samt kostnad för givna vacciner). 
Vaccinationstäckningen i den svenska befolkningen är generellt mycket god, men 
”luckor” finns för vissa av sjukdomarna i vissa åldersgrupper. 

Som en konsekvens av Rysslands invasion flyr delar av civilbefolkningen i Ukraina 
för att söka skydd i andra länder, däribland Sverige. Folkhälsomyndigheten har 
publicerat en genomgång av de smittskyddsinsatser som myndigheten bedömer 
nödvändiga för personer från Ukraina som söker skydd i Sverige. I rapporten framgår 
att det 2018–2019 var ett utbrott av mässling i Ukraina, och Folkhälsomyndigheten 
gör bedömningen att det kan finnas luckor i vaccinationstäckningen avseende 
mässling och även andra sjukdomar bland personer från Ukraina.  

Med anledning därav rekommenderar Folkhälsomyndigheten regionerna att erbjuda 
vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta och att 
detta bör prioriteras oavsett ålder.  

För att få kunskap om vaccinationsstatus och kunna bedöma vaccinationsbehovet hos 
enskilda personer gör regionerna en individuell medicinsk bedömning, som vanligen 
sker i samband med de hälsoundersökningar som regionerna erbjuder asylsökande 
och personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 
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SKR för även ett resonemang kring den lagliga grunden för eventuell kostnadsfrihet 
bl.a. vid vaccination av vuxna mot sjukdomar, som ingår i det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn. 

Avslutningsvis uttrycker SKR uppfattningen att ingen enskild oavsett ålder av 
ekonomiska skäl skall tvingas avstå från vaccination mot mässling, röda hund, difteri, 
stelkramp, polio och kikhosta, varför man rekommenderar regionerna att erbjuda 
vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder, som vid medicinsk bedömning anses 
ha otillräckligt skydd mot nämnda sjukdomar. Beslutet omfattar därmed också 
asylsökande och de som erbjuds vård på samma sätt som asylsökande.  

Ytterligare motiv till att införa generell avgiftsfrihet i hela landet är att det minskar 
den administrativa bördan för regionerna och sannolikt medför högre 
vaccinationstäckning. 

Ekonomiska konsekvenser  
Det är svårt att uppskatta kostnaderna för ett genomförande av SKR:s 
rekommendation, som är beroende dels av antalet personer, de enskildas behov av 
vaccinationer och vaccinationsviljan inom flyktinggruppen, dels av behovet av 
(kompletterande) vaccinationer bland övriga vuxna länsbor i olika åldersgrupper. 

Vaccinkostnaden för grundvaccination mot samtliga aktuella sjukdomar är ca 2 400 
kr, men många torde endast behöva mindre omfattande kompletterande 
vaccinationer. 
 
Beslutsunderlag 
Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta, bilaga 112  

Vaccination av människor på flykt från Ukraina, Folkhälsomyndigheten 
 
Beredning 
Finansutskottet den 3 juni 2022, § 150 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 221 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att godkänna och tillämpa SKR:s rekommendation; 
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att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta; samt 
 
att rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt 
massflyktsdirektivet och asylsökande.  
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§ 148 Valärenden 
 

Regionfullmäktige beslutar 
 
att till nämndeman i Kammarrätten Sundsvall för tiden 23/6 2022 – 31/12 2023 
utse Khadra Ismail (S);  
 
att till ersättare i Regionstyrelsen för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 utse Henrik 
Sendelbach (K);  
 
att till nämndemän i Hovrätten för nedre Norrland för tiden 23/6 2022 – 31/12 
2023 utse Rodney Engström (M) och Claudia Häggström (C); 
 
att till ersättare i Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland för tiden 23/6 2022 – 
31/12 2022 utse Leif Palmberg (L);  

 
att till ledamot i förbundsfullmäktige Norrlands nätverk för musikteater och 
dans för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 utse Ingeborg Wiksten (L);  
 
att till ersättare i förbundsfullmäktige Norrlands nätverk för musikteater och 
dans för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 Elina Backlund Arab (S);  
 
att till ledamot i Norra sjukvårdsregionförbundet för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 
utse Elina Backlund Arab (S); 
 
att till ersättare i Norra sjukvårdsregionförbundet för tiden 23/6 2022 – 31/12 
2022 utse Camilla Nilsson (L);  

 
att till ersättare i Kostnämnden i Örnsköldsvik för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 utse 
Nelson Rivera (V);  
 
att till ersättare i Nämnden för hållbar utveckling för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 
utse Ulrica Ödebygd (V);  
 
att till ledamot tillika ordförande i Regionens revisorer för tiden 23/6 2022 – 30/4 
2023 utse Björn Hellquist (SJVP);  
 
att till revisor i Norra sjukvårdsregionförbundet för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 
utse Björn Hellqvist (SJVP) 
 
att till revisor i Avkastningsstiftelser 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 för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 utse 
Björn Hellqvist (SJVP) 
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att till ledamöter i Kvarkenrådet för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 utse Hans 
Backlund (S) och Annica Engström (SJVP); samt 
 
att till ersättare i Kvarkenrådet för tiden 23/6 2022 – 31/12 2022 utse Arne 
Engholm (L) och Lars-Gunnar Hultin (V). 
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§ 149 Investering i Blåsvolymmätare för kommunerna 
 
Diarienummer: 22RS7353  
Ärendeansvarig: Dick Rytterdal 
Handläggare: Mattias Kling 
 
Ärendebeskrivning 
Medicinsk teknik anhåller om en utökning av 2022 års investeringsram med 
2 240 000 kronor. Medlen avser inköp av totalt 32 st blåsvolymmätare (utbyte av 
befintliga mätare samt en utökning med 7 enheter). Utrustningen köps in och ägs av 
RVN men hyrs ut till länets kommuner/vårdcentraler. Genom upplägget 
effektiviseras vården vid kommunerna samtidigt som behovet av insatser i RVN:s 
slutenvård minskar.  
 
Enligt överenskommelsen mellan RVN och länets kommuner svarar kommunerna för 
kostnaderna genom att utrustningen hyrs av RVN. Hyresavtalen löper på 5 år och 
inkluderar avskrivningar, service, installation och första utbildningen. Eventuella 
skador som uppkommer debiteras kund om det inte härrör sig till servicen eller något 
vi åsamkat. Den tekniska livslängden är oftast något längre än 5 år. 
 
Investeringen ingick i 2021 års budgetram med 1 750 000 kronor (ESKIL 2293). Då 
upphandlingen drog ut på tiden (klar i december 2021) kom inte investeringen med i 
2022 års investeringsbudget. Den ursprungliga ramen har också utökats med 490 000 
kronor, detta då Sundsvalls kommun begärt en utökning med 7 stycken enheter. 
Upphandlingen är klar sedan tidigare och RVN har ett ramavtal med leverantören 
Mediq mot vilket avrop kan ske, varför inköpen kan ske omgående. 
 
Beredning 
Regionstyrelsen den 21 juni 2022, § 233 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att bevilja en utökning av Regionledningsförvaltningen (Medicinsk tekniks) 
investeringsram i 2022 års budget med 2 240 000 kronor, 

 
 

Delges 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
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§ 150 Regional infrastrukturplan 2022 – 2033  
 

Diarienummer: 21RS328 
Ärendeansvarig: Roger Wetterstrand 
Handläggare: Nina Loberg 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland ansvarar för att, i enlighet med förordningen (1997:263) om 
länsplaner för regional transportinfrastruktur, upprätta och fastställa en regional 
infrastrukturplan. I april 2022 beslutade regionstyrelsen att ett förslag till regional 
infrastrukturplan skulle överlämnas till regeringen. Den 7 juni 2022 fattade 
regeringen beslut om en definitiv ekonomisk ram för planen på 1 020 miljoner 
kronor. Efter justering utifrån det ekonomiska utfallet 2018–2020 uppgår ramen till 
897 miljoner kronor, vilket motsvarar den preliminära ramen. Inga ändringar av 
planen behöver därför göras före fastställelse.  
 
Regionfullmäktige ansvarar för att fastställa den regionala infrastrukturplanen utifrån 
inlämnat förslag. 
 
Process 
Arbetet med att ta fram en ny regionala infrastrukturplan har pågått under 2021 och 
2022. Dialogmöten har genomförts med kommuner, kollektivtrafikmyndighet, 
Trafikverket och Handelskammaren Mittsverige och varit en stående punkt på den 
regionala transportgruppens möten.  
 
Infrastrukturplaneringen har följts av en strategisk miljöbedömningsprocess i syfte att 
integrera miljö och social hållbarhet i ett tidigt skede av planeringen där det finns 
utrymme för strategiska val och hållbara lösningar.  
 
Ett förslag till regional infrastrukturplan har varit på remiss under perioden 14 
oktober 2021 – 28 januari 2022. Tolv yttranden har inkommit och synpunkterna har 
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. 
 
Yrkande 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Beredning 
Regionstyrelsen den 21 juni 2022, § 234 
 
Beslutsunderlag 
Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033, bilaga 113 
Samrådsredogörelse, bilaga 114 
Strategisk miljöbedömningsprocess, bilaga 115 
Västernorrland förutsättningar och utmaningar, bilaga 116 
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Samlade effektbedömningar för namnsatta åtgärder, bilaga 117 
Ekonomisk uppföljning av regional infrastrukturplan 2018–2021, bilaga 118 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022–2033. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionfullmäktige ajournerar sig kl. 16.10 för att återuppta förhandlingarna den 23 
juni kl. 9.15. 
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DEN 23 JUNI KL 9.15 
 
Regionfullmäktige återupptar förhandlingarna. Upprop förrättas därefter ajournerar 
sig fullmäktige för att återuppta förhandlingarna kl. 10.15.  
 
Regionfullmäktige beslutade föregående dag att ärende 13 i regionfullmäktiges 
handlingar - § 120 Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) vårdlokaler Nacksta, 
produktion, – skall återremitteras som minoritetsåterremiss. 
 
Förslag föreligger att ärendet tas upp för nya överläggningar. 
 
Ordförande frågar regionfullmäktige om ärendet kan återupptas vid dagens möte. 

 
Robert Thunfors (SJVP) och Henrik Sendelbach (KD) återtar de tidigare lagda 
återremissyrkandena och bifaller frågan att återuppta ärendet vid dagens möte. 
 
Glenn Nordlund (S) bifaller frågan att återuppta ärendet vid dagens möte. 

 
Propositionsordning  
Ordförande ställer förslaget att återöppna ärendet § 120 Rättspsykiatriska 
regionkliniken (RPK) vårdlokaler Nacksta, produktion under proposition, vilket 
godkänns. Ordförande finner att ärendet ska öppnas på nytt för behandling. 
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§ 151 Regionplan 2023 – 2025  
 
Diarienummer: 22RS5461 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander/Dick Rytterdahl 
Handläggare: Lena Lindgren / Lars Halén  
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till Regionplan för 2023–2025 utgår från ett antal förutsättningar, 
exempelvis:  
 
 Styrande principer i styrmodellen är tillit och kunskap, som ska komma till 

uttryck genom styrningsstruktur och ledarskap. Delaktighet och dialog är 
grundläggande inslag i både planering och uppföljning.  

 
 Mål i regionplanen (verksamhetsmål och finansiella mål) ska visa vad det är 

organisationen ska åstadkomma och gäller för planperioden.  
 
 Till regionplanen kopplas ett antal indikatorer. Dessa fastställs i regionstyrelsen i 

december 2022 genom en uppföljningsbilaga. 
 
 Regionplanens mål tas in i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner i 

oförändrad formulering och ”kvitteras” genom att indikatorer respektive 
aktiviteter kopplas till målet.  

 
 Sett till målstyrningen, formulerar verksamheter och enheter aktiviteter, 

kopplade till övergripande mål. Därutöver görs verksamhetsplaneringen även 
med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag.   

 
De ekonomiska förutsättningarna för Region Västernorrland är i likhet med 
föregående år svåra att överblicka eller förutse kommande år. De långsiktiga 
effekterna av den pågående pandemin, exempelvis i form av uppskjuten vård, är vid 
regionplanens upprättande svåra att bedöma. Det föreligger även i dagsläget 
svårigheter att bedöma såväl inflationen som skatteunderlagets utveckling till följd av 
förändrat säkerhetsläge i Europa. 
 
Den finansiella planen bygger på ett antagande om en återgång till i huvudsak ett 
normalläge i verksamheten och i ekonomin under planperioden. Basen för de 
finansiella ramarna och budgeten är aktuell skatteunderlagsprognos från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), aviserade statsbidrag samt en bedömning av 
kostnadsutvecklingen. Vidare bygger de ekonomiska förutsättningarna på att 
verksamhetens omfattning anpassas till tilldelade ekonomiska resurser och att takten i 
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denna omställning sker enligt plan. Den statliga finansieringen av hälso- och 
sjukvårdssektorn är ytterst osäker vad gäller eventuella tillskott kommande år. 
 
Region Västernorrlands finansiella mål är en ekonomi i balans över tid. Den 
långsiktiga ambitionen är att klara generationsfrågan i finansieringen av dagens 
verksamhet fullt ut och återställa det egna kapitalet på 15–20 års sikt (inklusive 
ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998). För detta krävs en resultatnivå 
på i snitt cirka två procent av intäkter från skatter och generella statsbidrag, 
motsvarande cirka 180 miljoner kronor. En grundförutsättning är att på lång sikt 
säkerställa kostnadseffektiva verksamheter.  
 
På kort sikt är ambitionen att etablera en stabil resultatnivå som uppgår till minst 1 
procent av intäkter från skatter och generella statsbidrag, motsvarande cirka 90 
miljoner kronor. För att uppnå detta krävs en sänkt kostnadsnivå samt 
investeringsnivåer som finansieras med egna medel.  
 
Förslaget till ekonomiska ramar redovisas i särskild bilaga som utgör preliminära 
ekonomiska planeringsförutsättningar i arbetet med ”Uppdrag Primärvårds 
Ersättningsbilaga” och verksamhetsplaneringen i nämnder/styrelser och 
verksamheter. 
 
De ekonomiska ramarna för budget 2023 och plan 2024–2025 har sin utgångspunkt i 
den av regionfullmäktige, i augusti 2021, beslutade regionplanen för åren 2022–2024. 
Därefter har justeringar av de ekonomiska ramarna inarbetats utifrån: 

 Regionstyrelsens beslut i december 2021, februari-april 2022 om 
tilläggsbudget och omdisponeringar har inarbetats i förslaget till ekonomiska 
ramar 2023–2025.  

 
De beslut som under året påverkar ekonomin långsiktigt i stor omfattning är utökad 
särskild lönesatsning samt finansiering av utökade kostnader för tågtrafiken samt 
ökade kostnader för pensioner.  
 
Med utgångspunkt i regionplan 2022 – 2024 och ovan beskrivna förutsättningar och 
konsekvenser av beslutade åtgärder, föreligger ett scenario för åren 2023 – 2025 med 
en ofullständig ekonomisk beskrivning. 
 
I det ekonomiska scenariot för åren 2023 – 2025 saknas i nuläget förslag på 
finansiering med cirka 230 miljoner kronor år 2023 och 146 miljoner kronor år 2024. 
År 2025 pekar på en ekonomi i balans under förutsättning att planerade 
kostnadsreduceringar genomförs i den takt som beskrivs. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av i första hand utökad särskild lönesatsning, 
pensionskostnadernas finansiering samt minskade statsbidrag och fortfarande allt för 
hög kostnadsnivå inom hälso- och sjukvården innebär en utmaning att i nuläget ta 
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beslut om finansieringen som är ansvarsfull, realistisk och långsiktigt hållbar. En 
översyn av de administrativa stödprocesserna utgör en del av detta. Det kan vidare  
 
konstateras att vad gäller planeringsförutsättningarna från staten finns mer att önska 
vad gäller den långsiktiga finansieringen.   
 
Beslut om finansiering, skattesats och en samlad resultat- och balansbudget samt 
kassaflödesanalys och investeringsplan för åren 2023–2025 kommer tillställas 
regionfullmäktige för beslut i november 2022. 
 
För att klara den långsiktiga ambitionen om att hålla en ekonomi i balans över tid mot 
bakgrund av nu rådande ekonomiska förutsättningar måste nämnderna och styrelsen 
samt deras verksamheter verkställa handlingsplaner och åtgärder för att klara 
verksamheten inom det ekonomiska utrymme som ställts till deras förfogande.  
 
I föreliggande förslag till ekonomiska ramar finns det av Regionfullmäktige 
beslutade målet inarbetat, om att vid översynen av förtroendemannaorganisationen 
inför nästkommande mandatperiod 2023 – 2026, minska kostnaderna med 
motsvarande 2,5 miljoner kronor från år 2023.   
 
Budgeten för den somatiska vården inom länssjukvårdsområde somatik, 
närsjukvårdsområden söder, väster och norr är svår att balansera inom planperioden 
2023–2025. Med beaktande av pågående arbete med kostnadsreduceringar inom 
verksamheterna och takten i detta arbete får dessa fyra områden budgeteras med ett 
sammanlagt underskott med 150 miljoner kronor för 2023 och 70 miljoner kronor för 
2024.  
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S), Elina Backlund Arab (S), Christina Nordenö (S), Hans 
Backlund (S) och Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 
Jonny Lundin (C) och Roger Byström (C) yrkar avslag på första att-satsen till förmån 
för Centerpartiets förslag till regionplan 2023–2025 samt bifall till att-satserna 2–6.” 
 
Nina Orefjärd (V) och Isabell Mixter (V) yrkar på följande att-satser: 
”att anta Vänsterpartiets förslag till Regionplan med ekonomiska förutsättningar för 
2023, 2024 och 2025. 
att fastställa skattesatsen till 11,49. 
att arbeta in Vänsterpartiets förslag till förändringar i skrivelserna Regionplan 2023 
och plan 2024 och 2025 samt dess bilaga ekonomiska planeringsförutsättningar.” 

 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till regionplan, 
avslag på den första att-satsen och bifall till övriga att-satser i ärendet. 
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Henrik Sendelbach (KD) och Mona Hammarstedt (KD) yrkar avslag på första att-
satsen i regionstyrelsens förslag och bifall till Kristdemokraternas förslag till 
regionplan 2023–2025. 
 
Tony Andersson (M) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag till regionplan till 
förmån för Moderaternas förslag till regionplan 2023–2025. 
Bifall på att-satserna: 2, 3 och 6 
Avslag på att-satserna: 4 och 5 
 
Yttrande 
I detta ärende yttrar sig även Ewa Back (S) Anna Strandh Proos (M), Robert 
Thunfors (SJVP), Arne Engholm (L) och Per Wahlberg (-). 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer första att-satsen i regionstyrelsens förslag under proposition, vilket 
godkänns, och finner att regionstyrelsens förslag bifalles. 
 
Reservation 
Rodney Engström (M), Tony Andersson (M), Elisabeth Gisslin Burman (M), Anita 
Danielsson (M), Jeanette Karlsson (M), Marianne Oscarson (M), Anna Proos Strand 
(M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling (M), Marie Hansson (V), Nina Orefjärd 
(V), Isabell Mixter (V), Sebastian Gunnesson (V), Marie Buhr (V), Ulf Breitholtz 
(V), Anders Bergqvist (V), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson (SD), Annelie 
Henriksson (SD), Erik Thunefors (SD), Patrick Wikner (SD), Björn Sjödin (SD), 
Erica Stenberg (SD), Kjell Bergkvist (C), Anita Hellstrand (C), Jonny Lundin (C), 
Roger Byström (C), Anders Henriksson (C), Ingrid Flodin (C), Kristina Eriksson (C), 
Fredrik Granholm (C), Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD), Michal 
Zakolski (KD), Bo Grafström (KD), Henrik Sendelbach (KD) 
 
 
Sjukvårdspartiet meddelar att de ej deltar i beslutet.  

 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till Regionplan 2023–2025, ”Liv, hälsa och hållbar utveckling i 
Västernorrland”, bilaga 119 
”Så styrs Region Västernorrland”, bilaga 120 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar”, bilaga 121 
Moderaternas förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 122 
Sverigedemokraternas förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 123 
Vänsterpartiets förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 124 
Centerpartiets förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 125 
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Kristdemokraternas förslag till Regionplan 2023 – 2025, bilaga 126 
 
Beredning 
Finansutskottet den 31 maj 2022, § 124. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 
Regionstyrelsen den 7 juni 2022, § 182 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa föreslagen regionplan 2023–2025;  
 
att anta bilaga ”Så styrs Region Västernorrland”; 
 
att uppdra till Regionstyrelsen att fastställa ”Uppföljningsbilaga Regionplan” i 
december 2022; 
 
att anta angivna preliminära ekonomiska ramar för åren 2023–2025 enligt bilaga som 
ska utgöra ekonomiska planeringsförutsättningar i arbetet med ”Uppdrag Primärvårds 
Ersättningsbilaga” och verksamhetsplaneringen i nämnder/styrelser och 
verksamheter; 
 
att den somatiska vården inom förvaltningarna/områdena länssjukvård somatik och 
närsjukvårdsområdena söder, väster och norr kan redovisa ett sammanlagt underskott 
med 150 miljoner kronor för 2023, 70 miljoner kronor för år 2024 samt att 
fördelningen av detta delegeras till hälso- och sjukvårdsnämnden och delges 
Regionfullmäktige; samt  
 
att uppdra till regionstyrelsen att senast i november 2022 återkomma till 
regionfullmäktige med beslut om finansiering, skattesats, en samlad resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys inklusive investeringsplan för åren 2023–2025. 
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Protokollsanteckning  
Robert Thunfors (SJVP) lämnar för Sjukvårdspartiets regiongrupp en 
protokollsanteckning: 

"Röstförklaring: Som ett ansvarsfullt och konstruktivt parti i opposition så har 
Sjukvårdspartiet valt att fokusera vår tid på aktiviteter för att vinna valet i september 
istället.  

Att lägga tid på att skapa en regionplan som oppositionsparti, som med stor 
sannolikhet inte röstas genom och där alla partiers regionplaner kommer vara 
inaktuella är enligt vårt sätt att se det, inte rätt prioritering av tid. Vi har dock full 
respekt att andra partier resonerar annorlunda.  

Oavsett konstellation av ny politisk majoritet kommer en ny regionplan och budget 
läggas efter 15 oktober. Vårt valprogram presenteras den 4 juli och i övrigt gällande 
våra politiska prioriteringar hänvisar vi till tidigare regionplaner och budgetar under 
mandatperioden." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Delges 
Regiondirektören 
Ekonomidirektören 
HR-direktören 
Samtliga förvaltningschefer/motsvarande områdesdirektörer Hälso- och sjukvård 
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§ 152 Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) vårdlokaler Nacksta, 
produktion - återupptagande av ärendet 

 
Diarienummer. 21RS6742 
Ärendeansvarig: Anna-Lena Lundberg  
Handläggare: Leif Ehlin, Henrik Kjellberg 
 
 
Yrkande 
Henrik Sendelbach (KD) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag 
 
Mona Hammarstedt (KD) yrkar på en ändring av fjärde att-satsen samt en tilläggs att-
sats: 
”att projektet återredovisas till regionstyrelsen fyra gånger per år under 
produktionsfasen 
att styrelsen ska tillhandahållas kostnadsplaner.” 
 
Glenn Nordlund (S), Anna Strandh Proos (M) och Jonny Lundin (C) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag samt bifall till Mona Hammarstedt (KD) ändrings och 
tilläggsyrkande. 

 
Yttrande 
I detta ärende yttrar sig även Mattias Rösberg (SJVP) 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag mot Henrik Sendelbach (KD) 
avslagsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att regionstyrelsens 
förslag bifalles. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Mona Hammarstedt (KD) m fl:s ändrings och tilläggsyrkande 
under proposition, vilket godkänns, och finner att bägge yrkandena bifalles. 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att bevilja igångsättning av produktion av projekt 9782 RPK Vårdlokaler Nacksta; 
 
att utöver redan beslutade medel om 43 mnkr avseende för- och detaljprojektering 
godkänna att 564 mnkr för produktion av projekt 9782 inarbetas i budget och plan för 
åren 2022 till 2025 (varav 60 mnkr avser 2022); 
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att investeringen i sin helhet finansieras med externa medel genom upplåning; 
 
att projektet återredovisas till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden fyra 
ggr/år under produktionsfasen;  
 
att de ökade driftskostnaderna beaktas och finansieras inom den ekonomiska ramen 
för Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall;  
 
att verksamheten bedöms som strategisk och riktas i huvudsak till ett externt 
nationellt behov, vilket i detta fall motiverar en extern finansiering genom upplåning; 
samt 

 
att regionstyrelsen ska tillhandahållas kostnadsplaner. 
 
 
 

 
Reservation 
Henrik Sendelbach (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande: 
”Kristdemokraterna är i grunden positiva till att bygga ut den rättspsykiatriska 
regionkliniken. Problemet med beslutet idag är att investeringskalkylen jämfört med 
ursprungsförslaget har ökat dramatisk och inte längre är hållbar. Det är väl därför 
som uppdaterade driftskalkyler som kan visa att verksamheten kommer kunna bära 
sig saknas. Det är vansinne att så här slarvigt och oansvarigt hantera skattebetalarnas 
medel. Risken är överhängande att regionen kommer få 10-tals miljoner i ökade 
årliga nettokostnader för RPK:s verksamhet, pengar som kunde gjort bra mycket 
större nytta i regionens ordinarie hälso- och sjukvård.” 
 

 
Protokollsanteckning:  
Mattias Rösberg (SJVP) lämnar för Sjukvårdspartiets regiongrupp en 
protokollsanteckning: 
”Sjukvårdspartiet har hela tiden varit positiva till detta projekt som koncept. Detta 
eftersom dagens rättspsykiatriska verksamhet är delad på två geografiska skilda 
platser, där den ena är Sundsvalls Sjukhus. Vi anser å det bestämdaste att 
rättspsykiatrisk verksamhet inte ska bedrivas vid ett sjukhus.  
Mot bakgrund av detta agerade inte Sjukvårdspartiet när den första rapporten 
”Förstudierapporten” presenterades i februari 2020. Beslutet att gå vidare ställde vi 
oss bakom. Då var kostnaden som Regionfastigheter redovisade 260 miljoner. Det 
fanns i det läget ingen anledning att ifrågasätta projektet. Vi gav därmed klartecken 
att påbörja förprojekteringen. 
Men när den andra rapporten ”Förprojektrapporten” presenterades i april 2021 
reagerade vi dock starkt. Även om projektet expanderats med 11 eller 31 procent, lite 
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beroende på hur man räknar, så var nu den beräknade kostnaden nu 470 miljoner. En 
kostnadsökning med hela 80%! 
Vår ledamot Mattias Rösberg yrkade därför återremiss i Regionstyrelsen 14/4 - 21 
enligt följande: ”att regiondirektören ger Regionfastigheter i uppdrag att återkomma 
för beslut om detaljprojektering efter att man noga och detaljerat förklarar vad som 
hänt mellan förstudierapporten och förprojektrapporten. Ett underlag som tydligt 
förklarar hur projektet nu vid förprojekteringens redovisning har blivit hela 80 
procent dyrare sedan förstudiens redovisning”. 
Mycket av den problematik som uppstått vid Regionfullmäktige 2022-06-22/23 hade 
kunnat undvikas om denna återremiss hade gått igenom. Dessvärre yrkade 
majoriteten emot Mattias Rösbergs välgrundade yrkande och projektet fick därmed 
klartecken att genomföra en detaljprojektering. 
När den tredje rapporten ”Detaljprojekteringsrapporten” presenterades i maj 2022 
kom chocken. Detaljprojekteringen visade nu att kostnaden skulle bli 607 miljoner. 
En ökning från förprojektets 260 miljoner med hela 133%!  
Mattias Rösberg yrkade därför (i protest) avslag till projektet i Regionstyrelsen 24/5 
– 22, mot bakgrund av den ofattbara kostnadseskaleringen. Avslagsyrkandet gick inte 
igenom. Genom en enkel prognostisering anger Mattias i reservationstexten till 
beslutet att projektet med nuvarande utveckling riskerar att landa på 670 till 800 
miljoner innan det är färdigt. Det är en farhåga som även när denna 
protokollsanteckning skrivs kvarstår. 
Anledningen till att Sjukvårdspartiet vid Regionfullmäktige 2022-06-22/23 inte yrkar 
avslag, nu när ärendet efter särskilt beslut på sittande fullmäktige tas om, är: 
Regionfastigheter har vid ett särskilt möte med gruppledarna klart och tydligt erkänt 
att förstudiens kostnad var felaktig. Det är ett stort erkännande för oss i 
Sjukvårdspartiet. Vi anser dessutom att Sjukvårdspartiet har nått framgång med att 
som ett parti i opposition tydligt markera följande: 
• Vi accepterar inte att Regionsfastigheter rapporterar in glädjesiffror vid 

projekteringar. Det kan uppenbarligen i slutändan riskera att kraftigt påverka 
planerade projekt. 

• Vi accepterar inte att många politiker likt nickedockor sitter och accepterar 
vilken kostnadseskalering som helst i projekt, utan att reagera. Vi reagerar! 

• Vi kräver att Regionen följer sitt eget dokument ”Region Västernorrland 
Riktlinje för Fastighetsinvesteringar”, och det kommer vi att fortsätta att göra. 

• Vi ser fortfarande med oro på att projektets kostnader kan komma att bli klart 
högre än de 607 miljoner som vi nu fattar beslut om.”     
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§ 153 Fråga från Mona Hammarstedt (KD) angående bättre möte upp 
äldres tandvårdsbehov  

 
Diarienummer: 22RS7362 
 
Ärendebeskrivning 
Mona Hammarstedt (KD) överlämnar till ordförande en fråga ställd till hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab (S) angående bättre möte upp 
äldres tandvårdsbehov. 
 
Fråga, bilaga 127 
Svar på fråga, bilaga 128 
 
Mona Hammarstedt (KD) tackar för svaret. 
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§ 154 Avslutning 
 
Sedan samtliga ärenden behandlats vänder sig ordförande till fullmäktiges ledamöter 
och övriga närvarande och tackade för de nu avslutade förhandlingarna och önskar 
alla en trevlig sommar. 
 
Fullmäktiges möte förklarades avslutat och ledamöterna åtskildes kl. 12.40. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jessica Åström 
Sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jan-Olov Häggström (S)          
Ordförande §§ 129–154 
 
 

 
Kjell Bergqvist (C) 
Ordförande §§ 107–128 
 
 
 
Torgny Jarl (S) 
 
 
 
Henrik Sendelbach (KD) 
 
 

 
 
 


