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PROTOKOLL  FÖRT  VID  VÄSTERNORRLANDS  LÄNS  LANDSTINGS- 
FULLMÄKTIGES  MÖTE  I  HÄRNÖSAND  DEN 29–30 APRIL  2015 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
DEN 29 APRIL KL 9.15 
 
 
 
§ 30 
 
Kungörelse om mötet 
 
Det antecknades till protokollet att kungörelse om mötet enligt föreskrifterna i 5 kap.  
8–11 §§, kommunallagen, utfärdats av landstingsfullmäktiges ordförande den 15 april 
2015. Anslag härom hade samma dag skett på landstingets anslagstavla och tillkänna-
givandet om mötet hade utsänts till varje ledamot och ersättare. Slutligen hade annons 
om mötet införts i tidningarna Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland och Örn-
sköldsviks Allehanda. 
 
 
§ 31 
 
Mötets öppnande 
 
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Stenberg hälsade landstingsfullmäktiges le-
damöter samt övriga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt 
välkommen riktades till länets nye landshövding Gunnar Holmgren. 
 
 
§ 32 
 
Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga landstingsfullmäk-
tigeledamöter 
 
Anmäldes att följande ledamöter anmält förhinder att delta i förhandlingarna: 
 
Cathrine Edström (S) 
Siw Sachs (S)    §§ 63–64 
Mikael Westin (S)    §§ 30–54 
Christina Nordenö (S)   §§ 65–84  
Karin Nordin (S)  
Andreas Sjölander (S)     § 64 
Kenneth Challis (V)   §§ 54–64 
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Myriam Estrella-Näslund (MP) 
Kristoffer Bodin (M)   §§ 65–84 
Bengt Sörlin (M) 
Lina Heidenbeck (M)   §§ 30–64 
Per Wahlberg (M)    §§ 65–84  
Daniel Engström (SD) 
Soledad Henriquez (KD)   §§ 63–64  
 
I deras ställe hade kallats ersättarna: 
 
Kjell-Åke Ruona (S) 
My Larsson (S)    §§ 63–64 
Per-Arne Frisk (S)   §§ 30–54, 65–84   
Birgitta Häggblad (S)  
Petra Norberg (S)      § 64 
Marita Björling (V)    §§ 54–64 
Sverker Ottosson (MP)  
Anita Danielsson (M) 
Kerstin Svensson (M)   §§ 65–84 
Hjördis Bredberg (M)   §§ 30–64 
Margareta Engström (M)   §§ 65–84 
Roland Persson (SD) 
Sverker Ågren (KD)     § 64 
  
 
Därefter verkställdes upprop, varvid följande ledamöter var närvarande: 
 
Sundsvall-Ånge 
Erik Lövgren (S) 
Ewa Back (S) 
Stig Grip (M)  
Hans Stenberg (S) 
Roland Persson (SD) 
Ulla-Britt Lagergren (S) 
Tony Andersson (M) 
Lars Åström (S) 
Kjell Bergkvist (C) 
Annicka Burman (V) 
Anette Lövgren (S) 
Robert Kuusikko (S) 
Ingeborg Wiksten (FP) 
Christina Vallsten (SD) 
Zofia Henriksson (M) 
Elina Arab (S) 
Tobias Larsson (S) 
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Folke Nyström (MP) 
Mona Hammarstedt (KD) 
Lena Sjöberg (S) 
Bertil Swenson (M) 
 
Centrala Sundsvall-Timrå  
Christina Nordenö (S) 
Per-Arne Frisk (S) 
Per Wahlberg (M) 
Johanna Bergsten (S) 
Bengt Nilsson (S) 
Mats Hellhoff (SD) 
Hjördis Bredberg (M) 
Kenneth Challis (V) 
Desislava Cvetkova (S) 
Arne Engholm (FP) 
Hans Backlund (S) 
Pirjo Jonsson (S) 
Rodney Engström (M) 
Eva Andersson (MP) 
Patrik Eriksson (S) 
Fredrik Bernblom (SD) 
Anita Hellstrand (C) 
Roger Boork (KD) 
Kjell-Åke Ruona (S) 
Ulla Olofsson (V) 
 
Ådalen 
Elisabet Strömqvist (S) 
Christer Sonidsson (S) 
Linnéa Stenklyft (S) 
Anita Danielsson (M) 
Andreas Sjölander (S) 
Hans Hedlund (C) 
Lars-Gunnar Hultin (V) 
Siw Sachs (S) 
Sven-Ingemar Vernersson (SD) 
Mikael Sjölund (S) 
Monica Fällström (S) 
Kristoffer Bodin (M) 
Sverker Ottosson (MP) 
Jimmi Edlund (S) 
Jonny Lundin (C) 
Åsa Sjödén (S) 
Thomas Tejle (V) 



 4 

Sven-Åke Sjödin (S) 
Stina Ekbäck (FP) 
 
Nolaskogs  
Elvy Söderström (S) 
Anna-Karin Sjölund (S) 
Jan-Olov Häggström (S) 
Helén Östmar-Rosdahl (M) 
Roger Byström (C) 
Birgitta Häggblad (S) 
Lars Olof Olsson (S) 
Soledad Henriquez (KD) 
Malin Westman (S) 
Sigge Tjärnlund (M) 
Gunnar Fors (V) 
Sonia Seidevall (C) 
Stefan Dahl (S) 
Stina Sohlin (S) 
Ronny Edlund (SD) 
Christer Nylander (S) 
Erica Markusson (FP) 
 
 
§ 33 
 
Parentation 
 
Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Stenberg (S) höll följande parentation till minne 
av Anders Kempe (SJVP): 
 
”För ett par veckor sedan nåddes vi av beskedet att Anders Kempe avlidit. 
 
Anders Kempe var mycket engagerad i samhällsfrågor i allmänhet och särskilt brann han 
för landstingsfrågorna. Han var en av initiativtagarna till att grunda Sjukvårdspartiet i Väs-
ternorrland och var dess första ordförande. 
 
I landstingspolitiken var han mycket aktiv som ledamot mellan 1994 och 2006. Under de 
åren hade han en rad olika uppdrag och satt bland annat i landstingsstyrelsens arbetsutskott 
och i Hälso- och sjukvårdsdelegationen under många år. 
 
Han satt också i Norrlandstingens regionförbund, Samverkansnämnden för Norra sjuk-
vårdsregionen, i Mittnordenkommittén och i Länsstyrelsen för att nämna några av de upp-
drag han hade under åren i landstingspolitiken. 
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Han lämnade landstingsfullmäktige 2006 men fortsatte att vara aktiv i samhällsdebatten 
ända till kort före sin bortgång. 
 
Vi minns Anders Kempe framför allt för hans djupa engagemang i samhällsfrågorna och 
som en person som alltid agerade på ett sätt som väckte respekt både bland partivänner och 
politiska motståndare. 
 
Våra tankar går nu till Anders Kempes familj och vi hedrar hans minne med en stunds 
tystnad.” 
 
 
§ 34 
 
Val av justerare för protokollet 
 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att utse Bengt Nilsson (S) med Desislava Cvetkova (S) som ersättare och Arne Engholm 
(FP) med Stina Ekbäck (FP) som ersättare att jämte ordföranden justera protokollet den 
12 maj 2015 kl 9.15 på landstingets kansli i Härnösand. 
 
 
§ 35 
 
Anmälan av motioner 
 

Från Ingeborg Wiksten (FP) *  Inrätta äldrevårdsmottagning i primär- 
vården 

 
 Ingeborg Wiksten (FP)   *  En kontakt till vården för kroniskt sjuka 
 
 Mats Hellhoff (SD) och  
 Sven-Ingemar Vernersson (SD) *  Halkskydd till länets pensionärer 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att överlämna motionerna till landstingsstyrelsen för behandling. 
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§ 36 
 
Anmälan av interpellationer 
 
Från Helén Östmar-Rosdahl (M) * Utbildningar för medicinska   

  sekreterare  
  
 Sverker Ågren (KD)  * Hur kan kollektivtrafiken bli mer  

  rättvis, attraktiv och familjevänlig 
  
 Tony Andersson (M)  * Upphandling av tågtrafik inom  
    Norrtåg AB:s ansvarsområde 
  
 Mona Hammarstedt (KD)  * Fler familjecentraler 
 
 Per Wahlberg (M)  * Fler läkarutbildningsplatser till Umeå 

  universitet 
 
 Hans Hedlund (C)  * Vårdvalet 
 
 Ingeborg Wiksten (FP)  * Förebyggande insatser mot benskörhet, 
    en jämställdhetsfråga 
 
 Arne Engholm (FP)  * Kräver det nya SSIH fler vårdplatser? 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att medge att interpellationerna får ställas.  
 
Svar på interpellationen ”Hur kan kollektivtrafiken bli mer rättvis, attraktiv och familjevän-
lig” och interpellationen ”Fler läkarutbildningsplatser till Umeå universitet” kommer att 
lämnas vid ett senare möte med landstingsfullmäktige. 
 
Svar på övriga interpellationer kommer att lämnas på detta fullmäktigemöte. 
  
 
§ 37 
 
Avsägelser  
  
Angela Hagman (SD)  Ersättare i landstingsfullmäktige 
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Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att bevilja begärd avsägelse. 
 
 
§ 38 
 
Meddelanden från Länsstyrelsen 
 
 
Marcus Molinder (SD) Ny ersättare för Angela Hagman (SD) i Sundsvall- 
 Ånge, Centrala Sundsvall-Timrå, Ådalen och 
 Nolaskogs valkretsar 
 
 
§ 39 
 
Information från landshövdingen 
 
Länets nye landshövding Gunnar Holmgren tackade för inbjudan och konstaterade att han 
redan hunnit se mycket av länet. Ser det som positivt att många politiker är beredda att 
samarbeta, vilket ger resultat. Själv har han inget politiskt förflutet utan har arbetat som 
statlig tjänsteman på många olika positioner. Sina rötter har han i Västerbotten. Följande 
fem huvudpunkter kommer han att koncentrera sig på:  

- skapa goda förutsättningar för industri och förvaltning att etablera sig i Västernorr-
land 

- utbildningsfrågor 
- ny teknik för att främja ny sysselsättning och nya etableringar 
- turism, besöksnäring 
- goda kulturella betingelser 

 
Landshövdingen avslutade med att uppmana fullmäktiges ledamöter att komma med syn-
punkter och idéer för länets utveckling. 
 
 
§ 40 
 
Information från landstingets revisorer 
 
Landstingets revisorers avgående ordförande Ulf Broman (S) konstaterade att revisorerna 
som valts för mandatperioden 2011–2014 nu har avslutat sitt uppdrag.  Revisionsberättel-
sen är avlämnad och under mars och april har följande granskningar avlämnats: lands-
tingets medelsförvaltning, leasing, bisysslor, patientsäkerhet och granskningen av bokslut 
och årsredovisning. 
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Anförandet bifogas protokollet som bilaga 1. 
 
 
§ 41 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Ett extra ärende anmäldes: Almi Företagspartner Mitt AB: Årsredovisning 2014. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att med ovan nämnd komplettering fastställa föredragningslistan. 
 
 
§ 42 
 
Revisionsberättelse 2014  
 
Landstingets revisorers ordförande Ulf Broman föredrog inför landstingsfullmäktige 
ärende nr 1 på föredragningslistan angående Revisionsberättelse 2014 och ansvars-
prövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att lägga revisionsberättelsen 2014 till handlingarna. 
 
 
§ 43 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Landstingsstyrelsen 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Landstingsfullmäktiges 1:e vice ordförande Anette Lövgren tjänstgjorde under detta ären-
de. 
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Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade  
 
att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot Landstingsstyrelsen; 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Landstingsstyrelsen.  
 
Jäv 
Elisabet Strömqvist (S), Erik Lövgren (S), Christina Nordenö (S), Christer Sonidsson (S), 
Bengt Nilsson (S), Desislava Cvetkova (S), Lars Olof Olsson (S), Siw Sachs (S), Linnéa 
Stenklyft (S), Hans Stenberg (S), Lars-Gunnar Hultin (V), Folke Nyström (MP), Per  
Wahlberg (M), Rodney Engström (M) Hans Hedlund (C), Anita Hellstrand (C), Arne  
Engholm (FP) och Mona Hammarstedt (KD) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
Marita Björling (V), Margareta Alton (MP), Jan Sehlin (C) och Leif Palmberg (FP) tjänst-
gjorde under detta ärende. 
 
 
§ 44 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2013 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade  
 
att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot Hälso- och sjukvårdsnämnden; 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Hälso- och sjukvårdsnämnden; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Jäv 
Ewa Back (S), Lars Åström (S), Sven-Åke Sjödin (S), Mikael Sjölund (S), Hans  
Backlund (S), Annicka Burman (V), Helén Östmar Rosdahl (M), Zofia Henriksson 
(M), Stig Grip (M), Roger Byström (C) och Kjell Bergkvist (C) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
My Larsson (S), Marita Björling (V), Margareta Engström (M), Kerstin Svensson (M) 
och Jan Sehlin (C) tjänstgjorde under detta ärende. 
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§ 45 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
  
att bevilja ansvarsfrihet för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Folkhälso-, primärvårds- och 
tandvårdsnämnden. 
 
Jäv 
Per-Arne Frisk (S), Ulla-Britt Lagergren (S), Ulla Olofsson (V), Eva Andersson (MP), 
Bertil Swenson (M) och Ingeborg Wiksten (FP) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
My Larsson (S), Marita Björling (V), Margareta Alton (MP), Margareta Engström (M) 
och Leif Palmberg (FP) tjänstgjorde under detta ärende. 
 
 
§ 46 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Regionala nämnden 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade  
 
att bevilja ansvarsfrihet för Regionala nämnden; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Regionala nämnden. 
 
Jäv 
Monica Fällström (S), Anna-Karin Sjölund (S), Åsa Sjödén (S), Eva Andersson (MP), 
Tony Andersson (M), Kjell Bergkvist (C), Roger Byström (C) och Stina Ekbäck (FP) 
anmälde jäv. 
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Tjänstgörande ersättare 
My Larsson (S), Margareta Alton (MP), Margareta Engström (M), Jan Sehlin (C) och 
Leif Palmberg (FP) tjänstgjorde under detta ärende. 
 
 
§ 47 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Patientnämnden-Etiska nämnden 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Patientnämnden-Etiska nämnden; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Patientnämnden-Etiska  
nämnden. 
 
Jäv 
Roger Boork (KD) anmälde jäv. 
 
 
§ 48 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Kostnämnden Sollefteå 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Kostnämnden Sollefteå; samt  
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Kostnämnden Sollefteå. 
 
Jäv 
Christer Sonidsson (S) och Mikael Sjölund (S) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
My Larsson (S) tjänstgjorde under detta ärende. 
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§ 49 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Kostnämnden Örnsköldsvik 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Kostnämnden Örnsköldsvik; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Kostnämnden Örnsköldsvik. 
 
Jäv 
Helén Östmar Rosdahl (M) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
Margareta Engström (M) tjänstgjorde under detta ärende. 
 
 
§ 50 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Arvodeskommittén 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Arvodeskommittén; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Arvodeskommittén. 
 
 
§ 51 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Demokratiberedningen 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
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Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Demokratiberedningen; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Demokratiberedningen. 
 
Jäv 
Anette Lövgren (S), Lars Olof Olsson (S) och Anita Hellstrand (C) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
My Larsson (S) och Jan Sehlin (C) tjänstgjorde under detta ärende. 
 
 
§ 52 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Regionberedningen 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Landstingsfullmäktiges 1:e vice ordförande Anette Lövgren tjänstgjorde under detta  
ärende. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Regionberedningen; samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Regionberedningen. 
 
Jäv 
Elisabet Strömqvist (S), Hans Stenberg (S), Eva Andersson (MP), Hans Hedlund (C) och 
Arne Engholm (FP) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
My Larsson (S), Margareta Alton (MP), Jan Sehlin (C) och Leif Palmberg (FP) tjänstgjor-
de under detta ärende. 
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§ 53 
 
Ansvarsprövning för 2014 för Medborgarpanelen 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 1 på föredragningslistan angående An-
svarsprövning för 2014 (sid 5–10 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Medborgarpanelen; samt  
 
att bevilja ansvarsfrihet för de enskilda förtroendevalda i Medborgarpanelen.  
 
Jäv 
Elisabet Strömqvist (S), Christina Nordenö (S), Lars-Gunnar Hultin (V) och Roger Boork 
(KD) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
My Larsson (S) och Marita Björling (V) tjänstgjorde under detta ärende. 
 
 
§ 54 
 
Landstingets årsredovisning 2014 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 2 på föredragningslistan angående Lands-
tingets årsredovisning 2014 (sid 11–135 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist (S), oppositionsrådet Per  
Wahlberg (M) samt följande företrädare för i landstingsfullmäktige representerade par-
tier, Hans Hedlund (C), Mats Hellhoff (SD), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingeborg  
Wiksten (FP), Eva Andersson (MP) och Mona Hammarstedt (KD) inledde överlägg-
ningarna om Landstingets årsredovisning 2014. 
 
Under överläggningarna framfördes följande yrkanden: 
 
Elisabet Strömqvist (S), Jan-Olov Häggström (S), Christer Sonidsson (S), Lars-Gunnar 
Hultin (V), Eva Andersson (MP), Folke Nyström (MP), Per Wahlberg (M), Hans Hed-
lund (C), Ingeborg Wiksten (FP) och Mona Hammarstedt (KD) yrkade bifall till lands-
tingsstyrelsens förslag  
 
att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2014; 
 
att fastställa årsredovisningen för 2014; 
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att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2014 års justerade resultat enligt ba-
lanskravet till -227 miljoner kronor och att detta täcks genom ianspråktagande av återstå-
ende 6 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven och att resterande -221 miljoner kro-
nor är föremål för återställning enligt kommunallagens 8 kap 5 §;  
 
att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser 
inte tillföra några nya medel; samt 
 
att godkänna finansiell rapport för 2014. 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkade bifall till 
 
att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2014; 
 
att fastställa årsredovisningen för 2014; 
 
att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2014 års justerade resultat enligt ba-
lanskravet till -227 miljoner kronor och att detta täcks genom ianspråktagande av återstå-
ende 6 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven och att resterande -221 miljoner kro-
nor är föremål för återställning enligt kommunallagens 8 kap 5 §; samt 
 
att godkänna finansiell rapport för 2014  
 
och avslag till 
 
att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser 
inte tillföra några nya medel. 
 
Proposition 
Ordförande ställde landstingsstyrelsens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under propo-
sition, vilken godkändes, varvid han förklarade sig anse propositionen om bifall till lands-
tingsstyrelsens förslag med övervägande ja besvarad. 
 
Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2014; 
 
att fastställa årsredovisningen för 2014; 
 
att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2014 års justerade resultat enligt ba-
lanskravet till -227 miljoner kronor och att detta täcks genom ianspråktagande av åter-
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stående 6 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven och att resterande -221 miljoner 
kronor är föremål för återställning enligt kommunallagens 8 kap 5 §;  
 
att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser 
inte tillföra några nya medel; samt 
 
att godkänna finansiell rapport för 2014. 
 
I detta ärende yttrade sig även Ewa Back (S), Linnéa Stenklyft (S), Kenneth Challis (V), Stig Grip 
(M) och Kjell Bergkvist (C).  
 
Reservation 
Mot beslutet att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensions-
förpliktelser inte tillföra några nya medel reserverade sig Roland Persson (SD), Christina 
Vallsten (SD), Mats Hellhoff (SD), Fredrik Bernblom (SD), Sven-Ingemar Vernersson 
(SD) och Ronny Edlund (SD) till förmån för Mats Hellhoffs avslagsyrkande. 
 
 
§ 55 
 
Kompletteringsbudget 2015 – bygginvesteringar 
  
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 3 på föredragningslistan angående Kom-
pletteringsbudget 2015 – bygginvesteringar  (sid 137–160 i landstingsfullmäktiges hand-
lingar). 
 
Under överläggningarna framfördes följande yrkanden: 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag 
 
att godkänna kompletteringsbudget för 2015 års investeringsplan. 
 
Fredrik Bernblom (SD) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag med följande tillägg 
och ändringar: 
 
”att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att förändra Sollefteå sjukhus så att 
specialistvården flyttas till Sundsvall och Örnsköldsvik, samtidigt som Sollefteå sjukhus 
övergår till att bli en dygnetruntöppen närakut i samarbete med vårdcentral, 
 
att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan i syfte att minska antalet sjukhus från da-
gens tre till två länssjukhus, 
 
att skjuta upp följande investeringar:  

- projektnummer 9321, Lustgas Sollefteå 
- projektnummer 9927, Ledningsplats vid Sollefteå sjukhus 
- projektnummer 9635, Ventilation Sollefteå sjukhus 
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att projektnummer 9934, Klimatanpassning, ej inkluderar Sollefteå sjukhus, 
 
att projektnummer 9935, Solel, avslutas.” 
 
Linnéa Stenklyft (S) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag och avslag på Fredrik 
Bernbloms yrkande.  
 
Proposition 
Ordförande ställde landstingsstyrelsens förslag och Fredrik Bernbloms yrkande under pro-
position, vilken godkändes, varvid han förklarade sig anse propositionen om bifall till 
landstingsstyrelsens förslag med övervägande ja besvarad. 
 
Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att godkänna kompletteringsbudget för 2015 års investeringsplan. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverade sig Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD), Mats Hellhoff 
(SD), Fredrik Bernblom (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD) och Ronny Edlund (SD) till 
förmån för Fredrik Bernbloms yrkande, bilaga 2. 
 
 
§ 56 
 
Verksamhetsberättelse 2014 för Arvodeskommittén, fullmäktigeberedning 
  
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 4 på föredragningslistan angående Verk-
samhetsberättelse 2014 för Arvodeskommittén, fullmäktigeberedning (sid 161–165 i lands-
tingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2014 för Arvodeskommittén” till handlingarna. 
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§ 57 
 
Verksamhetsberättelse 2014 för Demokratiberedningen, fullmäktigeberedning 
  
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 5 på föredragningslistan angående Verk-
samhetsberättelse 2014 för Demokratiberedningen, fullmäktigeberedning (sid 167–174 i 
landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2014 för Demokratiberedningen” till handlingarna. 
 
 
§ 58 
 
Verksamhetsberättelse 2014 för Medborgarpanelen, fullmäktigeberedning 
  
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 6 på föredragningslistan angående Verk-
samhetsberättelse 2014 för Medborgarpanelen, fullmäktigeberedning (sid 175–183 i lands-
tingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2014 för Medborgarpanelen” till handlingarna. 
 
I detta ärende yttrade sig Per Wahlberg. 
 
 
§ 59 
 
Verksamhetsberättelse 2014 för Regionberedningen, fullmäktigeberedning 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 7 på föredragningslistan angående Verk-
samhetsberättelse 2014 för Regionberedningen, fullmäktigeberedning (sid 185–190 i 
landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag  
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2014 för Regionberedningen” till handlingarna; samt 
 
att fastställa att Regionberedningen nu har fullgjort sitt uppdrag.  
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§ 60 
 
Kostnämnden Örnsköldsvik: Verksamhetsberättelse 2014 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 8 på föredragningslistan angående Kost-
nämnden Örnsköldsvik: Verksamhetsberättelse 2014 (sid 191–198 i landstingsfullmäktiges 
handlingar). 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2014 för Kostnämnden Örnsköldsvik” med godkännande 
till handlingarna.  
  
 
§ 61 
 
Kostnämnden Sollefteå: Verksamhetsberättelse 2014  
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 9 på föredragningslistan angående Kost-
nämnden Sollefteå: Verksamhetsberättelse 2014 (sid 199–210 i landstingsfullmäktiges 
handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Verksamhetsberättelse 2014 för Kostnämnden Sollefteå” med godkännande till 
handlingarna.  
 
 
§ 62 
 
Forsknings- och utvecklingsbokslut 2014 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 10 på föredragningslistan angående 
Forsknings- och utvecklingsbokslut 2014 (sid 211–229 i landstingsfullmäktiges hand-
lingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att lägga ”Forsknings- och utvecklingsbokslut 2014” till handlingarna. 
 
 
Landstingsfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl 11.45 för att återupptas  
kl 13.30. 
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DEN 29 APRIL KL 13.30 
 
Återupptagande av förhandlingarna 
 
Landstingsfullmäktige återupptog förhandlingarna till vilka samtliga fullmäktigeledamöter 
infann sig. 
 
  
§ 63 
 
Landstingsplan 2016–2018 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 11 på föredragningslistan angående 
Landstingsplan 2016–2018 (sid 231–312 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Ordförande lämnade därefter ordet fritt för allmänpolitisk debatt kring landstingets 
flerårsplan. 
 
Landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist (S), oppositionsrådet Per  
Wahlberg (M) samt följande företrädare för i landstingsfullmäktige representerade par-
tier, Hans Hedlund (C), Mats Hellhoff (SD), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingeborg  
Wiksten (FP), Eva Andersson (MP) och Mona Hammarstedt (KD) inledde överlägg-
ningarna om Landstingsplan 2016–2018. 
 
Under överläggningarna framfördes följande yrkanden: 
 
Elisabet Strömqvist (S), Monica Fällström (S), Linnéa Stenklyft (S), Malin Westman (S), 
Lars Olof Olsson (S), Lars-Gunnar Hultin (V), Gunnar Fors (V), Annicka Burman (V) och 
Eva Andersson (MP) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag 
 
att fastställa Landstingsplan 2016–2018. 
 
Per Wahlberg (M), Stig Grip (M), Sigge Tjärnlund (M), Hans Hedlund (C), Ingeborg 
Wiksten (FP), Erica Markusson (FP) och Arne Engholm (FP) yrkade bifall till Vårdallian-
sens Landstingsplan 2016–2018. 
 
Mona Hammarstedt (KD) yrkade bifall till Per Wahlbergs m.fl:s yrkande och avslag på 
landstingsstyrelsens förslag. 
 
Anna-Karin Sjölund (S), Ewa Back (S), Erik Lövgren (S), Elvy Söderström (S) yrkade 
bifall till landstingsstyrelsens förslag och avslag på Per Wahlbergs m.fl:s yrkande. 
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Proposition 
Ordförande ställde landstingsstyrelsens förslag och Per Wahlbergs m.fl:s yrkande under 
proposition, vilken godkändes, varvid han förklarade sig anse propositionen om bifall till 
landstingsstyrelsens förslag med övervägande ja besvarad. 
 
Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att fastställa Landstingsplan 2016–2018. 
 
I detta ärende yttrade sig även Christina Nordenö (S), Andreas Sjölander (S), Jan-Olov 
Häggström (S), Pirjo Jonsson (S), Christer Sonidsson (S), Kristoffer Bodin (M) och Kjell 
Bergkvist (C).  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverade sig Per Wahlberg (M), Stig Grip (M), Tony Andersson (M), Zofia 
Henriksson (M), Bertil Swenson (M), Hjördis Bredberg (M), Kristoffer Bodin (M), Anita 
Danielsson (M), Helén Östmar Rosdahl (M), Sigge Tjärnlund (M), Rodney Engström (M), 
Kjell Bergkvist (C), Anita Hellstrand (C), Hans Hedlund (C), Jonny Lundin (C), Roger 
Byström (C), Sonia Seidevall (C), Ingeborg Wiksten (FP), Arne Engholm (FP), Stina Ek-
bäck (FP), Erica Markusson (FP), Mona Hammarstedt (KD) och Roger Boork (KD) till 
förmån för Per Wahlbergs m.fl:s yrkande att fastställa Vårdalliansens Landstingsplan 
2016–2018. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknades till protokollet att Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD), Mats 
Hellhoff (SD), Fredrik Bernblom (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD) och Ronny Edlund 
(SD) inte deltog i beslutet. 
 
 
§ 64 
 
Insatsplan, åtgärder för en ekonomi balans över tid 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 12 på föredragningslistan angående In-
satsplan, åtgärder för en ekonomi i balans över tid (sid 313–326 i landstingsfullmäktiges 
handlingar). 
 
Under överläggningarna framfördes följande yrkanden: 
 
Elisabet Strömqvist (S), Christina Nordenö (S), Gunnar Fors (V), Lars-Gunnar Hultin (V) 
och Eva Andersson (MP) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag 
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att godkänna insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid;  
 
att uppdra åt landstingsstyrelsen och nämnderna att verkställa insatsplanens intentioner; 
samt 
 
att en kontinuerlig återrapportering av planens verkställighet sker till landstingsstyrelsen 
och nämnderna samt till landstingsfullmäktige i enlighet med resultatuppföljningen. 
 
Per Wahlberg (M), Kristoffer Bodin (M), Sigge Tjärnlund (M), Hans Hedlund (C) och Eri-
ca Markusson (FP) yrkade att landstingsfullmäktige beslutar 
 
”att godkänna föreslagen plan för en ekonomi i balans under planperioden 2016–2018, 
 
att strukturella åtgärder som leder till helt eller delvis avveckling av vissa verksamheter 
beslutas av Landstingsfullmäktige, 
 
att eventuella intäktsökningar genom ökade och nya patientavgifter samt en eventuell skat-
tehöjning beslutas av Landstingsfullmäktige, 
 
att en personalpolitisk plan utarbetas för beslut av Landstingsstyrelsen som särskilt belyser 
införandet av så kallade karriärtjänster, kompetensutveckling, schemaläggning och valide-
ring, 
 
att inga försämringar sker gällande länsinvånarnas möjligheter till vårdval inom primär-
vården, 
 
att Landstinget Västernorrland öppnar upp för vårdval och alternativa driftformer inom 
den somatiska vården, 
 
att i övrigt uppdra till Landstingsstyrelsen att verkställa planens intentioner, samt 
 
att en kontinuerlig återrapportering av planens verkställighet sker till Landstingsstyrelsen 
och Landstingsfullmäktige i enlighet med resultattavlan.” 
 
Mats Hellhoff (SD) yrkade på följande tillägg i Insatsplanen: ”Under punkten 4 i den slut-
liga sammanfattningen efter den första meningen infoga: Detta gäller bland annat en flytt-
ning av specialistvården från Sollefteå sjukhus till Örnsköldsvik och Sundsvall samt en 
avveckling av Landstingets engagemang i Scenkonstbolaget. 
 
Under punkten 5: Inga intäktsökningar i form av höjd skatt och/eller höjda avgifter genom-
förs innan ovanstående strukturella åtgärder i punkt 4 genomförts.” 
 
Monica Fällström (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. 
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Christer Sonidsson (S) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag, avslag på Per Wahl-
bergs m.fl:s yrkande och Mats Hellhoffs yrkande. 
 
Ingeborg Wiksten (FP) och Sverker Ågren (KD) yrkade bifall till Per Wahlbergs m.fl:s 
yrkande och avslag på Mats Hellhoffs yrkande. 
 
Kjell Bergkvist (C) yrkade på tillägg av följande att-sats: ”att personalpolitiska åtgärder 
vidtas för beslut i landstingsstyrelsen som särskilt belyser kompetensbehovet och personal-
situationen”. 
 
Elisabet Strömqvist (S) yrkade bifall till Kjell Bergkvists yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställde först landstingsstyrelsens förslag, Per Wahlbergs m.fl:s yrkande och 
Mats Hellhoffs yrkande under proposition, vilken godkändes, varvid han förklarade sig 
anse propositionen om bifall till landstingsstyrelsens förslag med övervägande ja besvarad. 
 
Ordförande ställde därefter Kjell Bergkvists yrkande under proposition varvid han för-
klarade sig anse propositionen med övervägande ja besvarad.  
 
Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed. 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade  
 
att godkänna insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid;  
 
att uppdra åt landstingsstyrelsen och nämnderna att verkställa insatsplanens intentioner;  
 
att en kontinuerlig återrapportering av planens verkställighet sker till landstingsstyrelsen 
och nämnderna samt till landstingsfullmäktige i enlighet med resultatuppföljningen; samt 
 
att personalpolitiska åtgärder vidtas för beslut i landstingsstyrelsen som särskilt belyser 
kompetensbehovet och personalsituationen. 
 
I detta ärende yttrade sig även Ewa Back (S).  
 
Reservation 
Per Wahlberg (M), Stig Grip (M), Tony Andersson (M), Zofia Henriksson (M), Bertil 
Swenson (M), Hjördis Bredberg (M), Kristoffer Bodin (M), Anita Danielsson (M), Helén 
Östmar Rosdahl (M), Sigge Tjärnlund (M), Rodney Engström (M), Kjell Bergkvist (C), 
Anita Hellstrand (C), Hans Hedlund (C), Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Sonia 
Seidevall (C), Ingeborg Wiksten (FP), Arne Engholm (FP), Stina Ekbäck (FP), Erica Mar-
kusson (FP), Mona Hammarstedt (KD), Roger Boork (KD) och Sverker Ågren (KD) re-
serverade sig till förmån för Per Wahlbergs m.fl:s yrkande. 
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Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD), Mats Hellhoff (SD), Fredrik Bernblom 
(SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD) och Ronny Edlund (SD) reserverade sig till förmån 
för Mats Hellhoffs yrkande. 
  
Landstingsfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl 18.00 för att återupptas  
den 30 april kl 9.15. 
 
 
DEN 30 APRIL KL 9.15 
 
Återupptagande av förhandlingarna 
 
Landstingsfullmäktige återupptog förhandlingarna till vilka samtliga fullmäktigeledamöter 
infann sig. 
 
 
§ 65 
 
Interpellation från Helén Östmar Rosdahl (M) angående utbildningar för medicinska 
sekreterare 
 
Helén Östmar Rosdahl (M) överlämnade till ordförande en interpellation med följande ly-
delse ställd till landstingsstyrelsens ordförande. 
 
”På landstingsfullmäktige den 26 februari 2014 ställde jag en fråga till er som då var i op-
position och nu i majoritet, men jag fick inget svar.  
 
Frågan gällde då och även nu – hur vi ska få fler undersköterskor och medicinska sekrete-
rare tillbaka i vården 
 
Inom de närmaste åren går, åtminstone i Örnsköldsvik, fler än 10 medicinska sekreterare i 
pension.  
 
Medicinska sekreterare sitter inte bara och skriver, de är utbildade i att göra många andra 
administrativa arbeten.  
 
Det är oekonomiskt att en sköterska med sin utbildning och lön, gör en lågavlönad men 
administrativt utbildad sekreterares jobb? 
 
Härnösand den 12 februari 2015  
 
Helén Östmar Rosdahl (M)” 
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§ 66 
 
Svar på interpellation från Helén Östmar Rosdahl (M) angående utbildningar för 
medicinska sekreterare 
 
Landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist (S) överlämnade till Hälso- och sjuk-
vårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) att besvara interpellationen. 
 
”Medicinska sekreterare arbetar inom olika delar av vår verksamhet, inte bara inom specia-
listvården och primärvården utan också inom andra närliggande verksamheter. Deras hu-
vudsakliga arbetsuppgifter är administrativa och kopplade till vårddokumentation, men de 
fyller också en viktig funktion när det gäller mycket av den statistik som efterfrågas idag. 
 
De fyra norrlandslandstingen har tillsammans påbörjat en översyn kring de administrativa 
arbetsuppgifter som idag utförs av läkare och sjuksköterskor och som skulle vara möjliga 
att överföra till medicinska sekreterare med flera yrkesgrupper. Samtidigt sker ett kontinu-
erligt arbete ute på olika kliniker för att effektivisera verksamheterna och klara ökande 
krav med bibehållen bemanning. 
 
Här nedan finns en redovisning över antalet medicinska sekreterare i landstingets verk-
samheter idag: 
 

Förvaltning Antal anställda 
(individer)  

Antal års-
arbetare 

Specialistvården 212 178 

Tandvård 2 1 

Länshälsan/LSV 1 1 

Rättspsyk 3 2 

Hälsocentraler 69 57 

Totalt 287 239 

 
 
Inom specialistvården bedöms behovet av nyrekrytering av medicinska sekreterare de när-
maste åren till ca 20 per år för att möta de kommande pensionsavgångarna. Landstinget an-
nonserar för närvarande efter 12 medicinska sekreterare, varav 8 till specialistvården.  
 
Utbildningar till medicinsk sekreterare finns idag i hög utsträckning på distans. Förvalt-
ningen för en dialog med Arbetsförmedlingen om att de ska ordna en utbildning till medi-
cinsk sekreterare, där landstinget då erbjuder sig att ta emot de studerande på praktik. Från 
specialistvården finns även ett önskemål om en uppdragsutbildning för att bättre möta det 
framtida behovet av medicinska sekreterare.  
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Härnösand den 29 april 2015  
 
Ewa Back (S) 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden” 
 
Helén Östmar Rosdahl tackade för svaret. 
 
I detta ärende yttrade sig även Jan-Olov Häggström. 
 
 
§ 67 
 
Interpellation från Tony Andersson (M) angående upphandling av tågtrafik inom 
Norrtåg AB:s ansvarsområde 
 
Tony Andersson (M) överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse 
ställd till landstingsstyrelsens ordförande. 
 
”Vid Landstingsfullmäktiges möte i juni 2014 beslutades om de krav vi från Västernorr-
land önskade få beaktade i samband med upphandling av tågtrafik inom Norrtåg AB:s an-
svarsområde. De krav vi i Västernorrland ställde ska ha framförts till Norrtåg AB, och där-
efter förhandlats av ägarrepresentant för vår regionala ägare KTM. 
 
De krav som Landstingsfullmäktige beslutade om var följande: 

- att i enlighet med ägardirektivet för Norrtåg AB upphandla med incita-
ment/nettoavtal för trafikföretagen. 

- att använda sig av utvärderingsmodellen ”ekonomiskt mest fördelaktiga” 
- att ställa krav på verksamhetsövergång med bibehållna villkor, och  
- att ställa krav på huvudentreprenörsansvar. 

 
I augusti 2014 hölls ett ägarråd med representanter för samtliga län och trafikhuvudmän i 
Umeå. Utifrån det som framkom där var inget av de krav Västernorrland framställde omöj-
liga att uppnå. Ett av uppdragen och ett medskick från augustimötet var att de viktigaste 
regionala produkterna (korten) skulle gälla för visering ombord. 
 
Mina frågor till landstingsrådet Elisabet Strömqvist (S) är följande; 
 

1) Anser du att den upphandling som nu genomförs tar hänsyn till och lever upp till de 
krav som ett enigt landstingsfullmäktige beslutade om i juni 2014? Om inte i vilka 
delar är det som upphandlingsunderlaget avviker från fattade beslut? 

2) Anser du att det fullmäktigebeslut som fattades juni 2014 alltjämt gäller? Om inte, i 
vilka delar behöver beslutet justeras? 

3) Anser du att den nya ledningen för Kollektivtrafikmyndigheten på ett nöjaktigt sätt 
förhållit sig till de av fullmäktige fattade besluten i juni 2014? (Upphandlingsunder-
laget var slutligen färdigställt i början av 2015) Om inte, vilka åtgärder har du för 
avsikt att vidta? 
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4) Är du nöjd med det produktutbud i form av olika ”kort” som godkänts i upphand-
lingsunderlaget för användning ombord på tågen? Är det taget hänsyn till 
medskicket från mötet i augusti i Umeå? 

 
Härnösand den 9 februari 2015  
 
Tony Andersson (M)” 
 
 
§ 68 
 
Svar på interpellation från Tony Andersson (M) angående upphandling av tågtrafik 
inom Norrtåg AB:s ansvarsområde 
 
Landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist (S) lämnade följande svar på interpel-
lationen: 
 
”Fråga 1: 
Anser du att den upphandling som nu genomförs tar hänsyn till och lever upp till de krav 
som ett enigt landstingsfullmäktige beslutade om i juni 2014? Om inte i vilka delar är det 
som upphandlingsunderlaget avviker från fattade beslut? 
 
Fråga 2: 
Anser du att det fullmäktigebeslut som fattades juni 2014 alltjämt gäller? Om inte, i vilka 
delar behöver beslutet justeras? 
 
Fråga 3: 
Anser du att den nya ledningen för Kollektivtrafikmyndigheten på ett nöjaktigt sätt förhål-
lit sig till de av fullmäktige fattade besluten i juni 2014? Om inte, vilka åtgärder har du för 
avsikt att vidta? 
 
Fråga 4: 
Är du nöjd med det produktutbud i form av olika ”kort” som godkänts i upphandlings-
underlaget för användning ombord på tågen? Är det taget hänsyn till medskicket från mö-
tet i augusti i Umeå? 
 
Samlat svar: 
Norrtåg AB ägs av de fyra nordligaste länen. I Västernorrland ägs andelen i Norrtåg AB av 
Kollektivtrafikmyndigheten.  
 
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2014 att beställa tågtrafik enligt Norrtåg AB:s för-
slag. Dessutom beslutade fullmäktige att skicka med några uppmaningar till Norrtåg AB:s 
styrelse.  
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I tillägg beslutade landstingsstyrelsens finansutskott (i augusti 2014) att föreslå KTM:s 
ombud till Norrtåg AB:s stämma att verka för en rad åtgärder i syfte att ytterligare stärka 
förfrågningsunderlagets innehåll och kvalitet. Bland annat uppmanade vi Norrtåg AB:s 
styrelse att försäkra sig om att våra produkter ska vara giltiga på tåget, att avgångstiderna 
ska vara attraktiva, att KTM ska styra över principerna för prissättning etcetera. 
 
Vid ett samordningsmöte mellan Norrtåg AB:s delägare och finansiärer i Umeå (augusti 
2014) presenterades våra uppmaningar. Vi nådde där en överenskommelse om att våra 
synpunkter och uppmaningar skulle föras in i förfrågningsunderlaget, så långt som det var 
möjligt i relation till gällande upphandlingslagstiftning. 
 
Kollektivtrafikmyndigheten har i sin tur tagit beslut om förändrat produktutbud  
(i januari, februari och mars) som en anpassning till kraven i upphandlingen av regional 
tågtrafik. 
 
Förfrågningsunderlaget är publicerat och Norrtåg AB:s styrelse ska ta tilldelningsbeslut på 
styrelsemötet den 22 juni. Avtalet träder i kraft i augusti 2016. 
 
Det är för tidigt att bedöma upphandlingen av regional tågtrafik då den inte är slutförd. 
 
Härnösand den 29 april 2015  
 
Elisabet Strömqvist (S) 
Landstingsstyrelsens ordförande” 
  
Tony Andersson tackade för svaret. 
 
I detta ärende yttrade sig även Erik Lövgren (S), Lars Olof Olsson (S) och Folke Nyström 
(MP). 
 
 
§ 69 
 
Interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående fler familjecentraler 
 
Mona Hammarstedt (KD) överlämnade till ordförande en interpellation med följande ly-
delse ställd till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens ordförande. 
 
”En familjecentral är en viktig mötesplats där barnfamiljer får tillgång till mödravård, bar-
navårdscentral, öppen förskola och socialtjänst på ett och samma ställe. Inte minst ger fa-
miljecentralerna asylsökande familjer stärkta möjligheter att få en lyckad integration i det 
svenska samhället. 
 
Genom denna samverkan, med både kommunal och landstingsdriven verksamhet, når man 
lättare familjer och får utökade möjligheter att arbeta mer aktivt med förebyggande och 
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stödjande insatser för barn och deras föräldrar, beslutsvägarna blir kortare och det blir enk-
lare för familjer att få rätt hjälp.  
 
Närheten till socialtjänsten gör att steget att söka sig dit för att få hjälp när man behöver 
den minskar. Genom den öppna förskolan stärks föräldrarna kunskaper och sociala nät-
verk.  
 
I Västernorrlands län finns idag tre landstingsdrivna familjecentraler, en i Kramfors, en i 
Härnösand och en i Sundsvall. Vårdalliansen verkade förra mandatperioden för att fler fa-
miljecentraler ska komma till stånd. Problemet har varit att få med alla kommuner på ba-
nan. 
 
Vi anser det är viktigt att föräldrarna i länet får ett tillgängligt och högkvalitativt stöd i för-
äldraskapet samlat på ett och samma ställe i alla länets kommuner. Vi kristdemokrater 
undrar nu: 
 
1. Hur går vi vidare med att få igång fler familjecentraler 
2. När kan vi räkna med att fler familjecentraler kommer till stånd under mandatperioden. 
 
Härnösand den 25 mars 2015  
 
Mona Hammarstedt 
Kristdemokraterna” 
 
 
§ 70 
 
Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående fler familjecentraler 
 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens ordförande Linnéa Stenklyft (S) lämnade 
följande svar på interpellationen: 
 
”Jag vill börja med att tacka för interpellationen. Jag gör även en kort reflektion över att 
frågan kanske borde ha ställts till ordförande i Vårdvalsutskottet, då Folkhälso-, primär-
vård- och tandvårdsnämnden endast är utförare av landstingsdriven primärvård. 
 
Jag delar interpellantens positiva inställning till familjecentralernas värde, där basen är den 
allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppen förskola samt en förebyg-
gande individ- och familjeomsorg. 
 
Huvudmännens resurser samordnas och möjliggör en tvärfacklig samverkan, med målet att 
utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. 
 
Det skapas förutsättningar för en verksamhet som blir hälsofrämjande, generell, tidigt före-
byggande och stödjande. 
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Familjecentralernas samverkansmodell kan också vara en del i det framtida arbetet kring 
barn och ungas psykiska hälsa, där vikten av samordnade insatser är betydande.  
 
Fråga 1: Hur går vi vidare med att få igång fler familjecentraler? 
 
Svar 1: Att starta en familjecentral bygger på att det finns ett lokalt intresse i kommunen 
för att samverka med landstinget i den arbetsmodell som betecknas som familjecentral.  
SocialKola skulle kunna vara ett forum för samtal med länets kommuner. 
 
Ett problem för att komma igång är de geografiska olikheter som finns mellan kommunal 
verksamhet och landstingets vård-/hälsocentraler. Kommunernas behov av öppna förskolor 
är inte lika stort som antalet Vård-/Hälsocentraler i länet.  
 
Detta får till följd att om du som medborgare inte är listad på den central som har en öp-
pen förskola försvinner en del av den viktiga tvärfackliga samverkan som vi vill uppnå 
med en familjecentral (BVC). 
 
Att starta en familjecentral kan också ge vissa merkostnader där nuvarande ersättningsmo-
dell från vårdvalet behöver ses över. 
 
Fråga 2: När kan vi räkna med att fler familjecentraler kommer till stånd under mandatpe-
rioden? 
 
Svar 2: I Örnsköldsvik har ett förberedande arbete påbörjats efter en förfrågan från kom-
munen. En arbetsgrupp är tillsatt.  
 
I Sollefteå finns förberedande samtal mellan kommun och landsting om möjligheterna att 
starta en familjecentral.  
  
Härnösand den 29 april 2015  
 
Linnéa Stenklyft (S) 
Ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden” 
 
Mona Hammarstedt tackade för svaret. 
 
 
§ 71 
 
Interpellation från Hans Hedlund (C) angående vårdvalet 
 
Hans Hedlund (C) överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse ställd 
till Vårdvalsutskottets ordförande: 
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”Efter valet 2014 väcktes frågan om att begränsa vårdvalet och om reglering av så kallade 
övervinster hos företag som bedriver verksamhet inom vård, skola och omsorg. Även 
landstingets nya vänstermajoritet antog förslaget och skrev in en att-sats i sin budget om 
att begränsa vinstuttaget. 
 
Regeringens förslag föll och det beslutades senare att tillsätta en utredning som kommer att 
ledas av Ilmar Reepalu med ett kansli av experter. 
 
Landstingsstyrelsens vice ordförande, även ordförande i Vårdvalsutskottet, Erik Lövgren, 
anser tydligen att Landstinget Västernorrland har mer och bättre resurser att utreda frågan 
eftersom han kallar till extramöte med Vårdvalsutskottet den 8/4. Det enda syftet med det 
extramötet kan bara vara att socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet vill ändra i re-
gelverket redan 2016. Rent praktiskt innebär det att förslag ska finnas i början av maj för 
att beslut ska tas i juni.  
 
De tankegångar som nuvarande vänstermajoritet har innebär att de fortsätter att sprida 
misstro mot våra privata utförare. Hälften av invånarna i Härnösand och Medelpad är lis-
tade hos dessa. Redan nu saknas allmänläkare i landstinget, Erik Lövgrens agerande riske-
rar att fler läkare lämnar landstinget, oavsett privat eller egenregi, eller övergår till att vara 
s.k. hyrläkare. Jag ser fram emot att Erik även inför ett reglering för att begränsa hyrläkar-
nas eventuella övervinster. 
 
Med anledning av ovan vill jag fråga Erik Lövgren: 
 

1. Hur kan du tro att Landstinget Västernorrland har bättre utredningsresurser än Ro-
senbad? 

 
2. Varför vill du riskera att primärvården slås sönder på grund av ett uppdrag du vet 

inte kan genomföras? 
 

3. Vilken beredskap har Folkhälso- Primärvårds- och Tandvårdsnämnden samt akut-
sjukhusen om de får fler patienter? 

 
Härnösand den 26 mars 2015  

 
Hans Hedlund (C)” 
 
 
§ 72 
 
Svar på interpellation från Hans Hedlund (C) angående vårdvalet 
 
Vårdvalsutskottets ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på interpellationen: 
 
”Hans Hedlund (C) har i interpellation till mig, Erik Lövgren, ställt följande tre frågor: 
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Fråga 1: Hur kan du tro att Landstinget Västernorrland har bättre utredningsresurser än 
Rosenbad? 
 
Svar: Landstinget Västernorrland har utredningsresurser och kapacitet att utreda olika sor-
ters frågor. Med hjälp av omfattande kontaktnät i regionen och nationellt finns stor samlad 
kunskap att tillgå. Dock ska den inte jämföras med regeringskansliets kapacitet. Den är en 
annan. 
 
Fråga 2: Varför vill du riskera att primärvården slås sönder på grund av ett uppdrag du vet 
inte kan genomföras? 
 
Svar: Beslutet är att omarbeta regelboken för Vårdval Västernorrland i syfte att säkra kva-
litet och en väl utbyggd primärvård i hela länet, bibehålla valfriheten samt begränsa 
vinstuttaget. Bedömningen är att verksamheten inte söndras, däremot att vi driver på en 
utveckling som 7 av 10 svenskar (enligt SOM-institutet) ser som önskvärd. Nu senast har 
även Moderaterna bytt sida i frågan.  
 
Fråga 3: Vilken beredskap har Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden samt 
akutsjukhusen om de får fler patienter? 
 
Svar: Lagstiftarens grundidé med vårdvalsreformen är att utförare relativt enkelt ska kun-
na bli godkända och starta verksamhet. För landstingen som tidigare har haft 100 procent 
av verksamheten innebär det att den landstingsdrivna verksamhetens uppdrag successivt 
kommer att minska i omfattning. ”Marknadsandelen” minskar. Ett landsting har dock alltid 
sistahandsansvaret för att ge vård, oavsett orsak till att behovet uppstått. Vårt landsting 
tillhör de som prövat det här i praktiken i samband med att Carema valde att inte fortsätta 
verksamheten i Kramfors när vårdvalet infördes och att Hermelinen hälsovård AB gick i 
konkurs 2013 vilket gjorde att Sensia hälsocentral i Sundsvall stängde. Med gemensamma 
krafter kunde de listade patienterna tas om hand. Landstinget Västernorrland har förmågan. 
Antalet patienter i landstingets geografiska område ändras inte om det blir fler (eller färre) 
primärvårdsgivare. Det kommer att finnas primärvård. Den specialiserade vården (dit 
akutmottagningarna hör) är därför inte relevant i det här perspektivet eftersom den idag är 
dimensionerad för alla invånare.  
  
Härnösand den 29 april 2015  
 
Erik Lövgren (S) 
Ordförande i Vårdvalsutskottet” 
 
Hans Hedlund tackade för svaret. 
 
I detta ärende yttrade sig även Elisabet Strömqvist (S), Sven-Åke Sjödin (S), Per-Arne 
Frisk (S), Linnéa Stenklyft (S), Lars Olof Olsson (S), Mikael Westin (S), Lars-Gunnar 
Hultin (V), Gunnar Fors (V), Annicka Burman (V), Kenneth Challis (V), Eva Andersson 
(MP), Sigge Tjärnlund (M), Stig Grip (M), Tony Andersson (M), Kjell Bergkvist (C),  
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Erica Markusson (FP), Ingeborg Wiksten (FP), Mona Hammarstedt (KD) och Soledad 
Henriquez (KD).  
 
 
§ 73 
 
Interpellation från Ingeborg Wiksten (FP) angående förebyggande insatser mot ben-
skörhet, en jämställdhetsfråga 
 
Ingeborg Wiksten (FP) överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse 
ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: 
 
”Benskörhet drabbar varannan svensk kvinna över 50 år. Ändå är det bara en bråkdel som 
får rätt vård – och behandlas i tid. Därför är benskörhet, osteoporos, vår tids dolda folk-
sjukdom. 
 
Varje år drabbas 70 000 personer i Sverige av så kallade fragilitetsfrakturer på grund av 
bensjukdomen osteoporos - benskörhet.  
 
Det börjar oftast med en bruten handled eller överarm, kanske en krokig rygg – sedan går 
det bara utför. De allvarligaste benbrotten är de som drabbar kotor och höft. Många kvin-
nor med dessa skador får aldrig tillbaka sin ursprungliga rörelseförmåga och det resulterar 
i att de får handikappanpassa sitt hem eller till och med flytta därifrån. Med andra ord är 
osteoporos ett mycket allvarligt tillstånd som inte alls har fått den uppmärksamhet som den 
skulle behöva. 
 
I maj 2012 presenterade Socialstyrelsen nya riktlinjer för vård av osteoporos. Med förbätt-
rad osteroporosvård går det att spara hela 200 miljoner kronor om året nationellt och 
mycket personligt lidande. 
 
HSN inledde under föregående mandatperiod en process för att säkra upp vården kring 
patienter med benskörhet. Som del i detta påbörjades processen att ta fram en behandlings-
linje för osteoporos samt inköp av DXA-mätare (bentäthetsmätare) till alla tre sjukhus.  
 
Utifrån detta ställer vi följande frågor: 

● Har upphandling av DXA-mätare påbörjats? 
● När beräknas bentäthetsmätarna vara i full drift? 
● Är det klart vilken enhet som blir ansvarig för driften av DXA-mätarna? 
● När förväntas behandlingslinjen vara klar?  
● Vad görs för att identifiera flera patienter med osteoporos tidigare? 
● Finns det planer på att öppna den nedlagda osteoporosmottagningen? 
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Härnösand den 14 april 2015  
 
För Folkpartiets landstingsgrupp 
 
Ingeborg Wiksten 
Gruppledare” 
 
 
§ 74 
 
Svar på interpellation från Ingeborg Wiksten (FP) angående förebyggande insatser 
mot benskörhet, en jämställdhetsfråga 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på inter-
pellationen: 
 
”Fråga: 
Har upphandlingen av DXA-mätare (bentäthetsmätare) påbörjats? 
 
Svar: 
Ja, upphandlingen har påbörjats. I slutet av förra året hade verksamheterna en träff med 
olika leverantörer av bentäthetsmätare i syfte att lära känna marknaden inför kommande 
kravspecifikation. 
 
Fråga: 
När beräknas bentäthetsmätarna vara i full drift? 
 
Svar: 
Vi har idag en bentäthetsmätare i drift i Sundsvall. Innan de andra bentäthetsmätarna kan 
tas i drift måste organisationen kring mätarna klarläggas, d.v.s. vem som ska sköta mätar-
na, bedöma gjorda undersökningar och skriva svar till inremitterande. Vi har idag brist på 
utbildade DXA-operatörer och DXA-tolkare. 
 
Fråga: 
Är det klart vilken enhet som blir ansvarig för driften av DXA-mätarna? 
 
Svar: 
Nej, verksamheterna har kommit överens om att detta ska lösas när länsklinikerna är igång 
så att lösningen kan bli länsövergripande. 
 
Fråga: 
När förväntas behandlingslinjen vara klar?  
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Svar: 
Den är i princip klar och kommer att implementeras efter det att länsklinikerna kommit 
igång så att ansvar för mätning och uppföljning blir länsövergripande. 
 
Fråga: 
Vad görs för att identifiera flera patienter med osteoporos tidigare? 
 
Svar: 
Behandlingslinjen följer de nationella riktlinjerna. Det är flera kliniker som har möjlighet 
att identifiera osteoporospatienten. En av de viktigaste aktörerna är ortopeden som möter 
frakturpatienterna. 
 
Fråga: 
Finns det planer på att öppna den nedlagda osteoporosmottagningen? 
 
Svar: 
Det finns idag ingen konkret plan, däremot finns det en önskan om att det ska vara möjligt 
i en framtid när det har installerats DXA-mätare vid alla tre sjukhusen. Sannolikt krävs 
dock en ytterligare finansiering för den klinik som får ansvaret att bygga upp en sådan 
verksamhet. 
  
Härnösand den 29 april 2015  
 
Ewa Back (S) 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden” 
 
Ingeborg Wiksten tackade för svaret. 
 
I detta ärende yttrade sig även Christer Sonidsson (S). 
 
 
§ 75 
 
Interpellation från Arne Engholm (FP) angående Kräver det nya SSIH fler vårdplat-
ser? 
 
Arne Engholm (FP) överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse 
ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: 
 
”SSIH står för den specialiserade sjukvården i hemmet och hette tidigare ASIH (Avance-
rad sjukvård i hemmet). Verksamheten vänder sig till svårt sjuka patienter som behöver en 
specialiserad medicinsk sjukvård, vilket kan betyda en teknisk komplicerad vård i hemmet. 
I samband med hemsjukvårdens övergång till kommunerna i februari 2014 förändrades 
organisationen. Det är numera kommunens distriktssköterskor som har ansvar för den spe-
cialiserade medicinska sjukvården i hemmet på kvällar och nätter.  
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Övergången har kritiserats framförallt av verksamhetsansvariga inom kvinnokliniken och 
onkologen på Sundsvalls sjukhus där man anser att vården brister i patientsäkerhet. 
Därför ställer vi följande frågor: 
 

 Har kommunens distriktssköterskor fått utbildning för att klara den specialiserade 
medicinska vården i hemmet? 

 
 Vårdas det patienter på Sundsvalls sjukhus som under ASIH tiden kunde vårdas i 

hemmet? 
 
Härnösand den 14 april 2015  
 
För Folkpartiets landstingsgrupp 
 
Arne Engholm” 
 
 
§ 76 
 
Svar på interpellation från Arne Engholm (FP) angående Kräver det nya SSIH fler 
vårdplatser? 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på inter-
pellationen: 
 
”Fråga: 
Har kommunens distriktssköterskor fått utbildning för att klara den specialiserade medi-
cinska vården i hemmet? 
 
Svar:  
I mars 2014 startade den specialiserade sjukvården i hemmet (SSIH) med att erbjuda ut-
bildning till kommunerna. Alla kommuner har tackat ja till utbildning och i dagsläget har 
SSIH utbildat närmare 200 distriktssköterskor. SSIH har ett gott samarbete med länets sju 
kommuner och bedömningen är att det idag finns en god kompetens bland kollegorna ute i 
hemsjukvården. 
 
Landstinget och kommunerna arbetar tätt tillsammans kring de medborgare/patienter som 
behöver hjälp från SSIH och kvalitetssäkrar varje enskilt fall med en samordnad individu-
ell plan, SIP. 
 
Fråga: 
Vårdas det patienter på Sundsvalls sjukhus som under ASIH tiden kunde vårdas i hemmet? 
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Svar:  
Under våren 2014 framkom en hel del kritik mot kommunaliseringen av hemsjukvården 
och den specialiserade sjukvården i hemmet, SSIH. I dag arbetar SSIH på samma sätt som 
innan kommunaliseringen. Den enda skillnaden är att distriktssköterskorna som arbetar 
kväll och natt har gått över till annan huvudman. Vi har ett gott samarbete mellan specia-
listvården, kommunerna och primärvården. SSIH har fått 78 remisser under första kvartalet 
2015, en stor del av dessa kommer från onkologen vid Sundsvalls sjukhus. Antalet anslut-
na patienter är just nu 86. Inga avvikelser gällande kvarliggande patienter har inkommit 
sedan den avancerade sjukvården i hemmet gick över till specialistvården den första janua-
ri 2014.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beställde i mars i år en redovisning av antalet patienter vid 
onkolog-, kvinno- samt kirurgklinikerna som blivit kvar på respektive klinik efter det att 
de förklarats färdigbehandlade i den slutna specialistvården. Vid nämndens sammanträde i 
april redovisades att kommunerna för första kvartalet 2015 fakturerats sammanlagt 78 da-
gar för de 15 patienter som blivit kvar efter att det kommunala betalningsansvaret inträtt. 
Det finns inga uppgifter om att orsaken skulle ha varit brister i den specialiserade sjukvår-
den i hemmet.  
  
Härnösand den 29 april 2015  
 
Ewa Back (S) 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden” 
 
Arne Engholm tackade för svaret. 
 
 
§ 77 
 
Budget 2015 för Kostnämnden Örnsköldsvik 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 13 på föredragningslistan angående Bud-
get 2015 för Kostnämnden Örnsköldsvik (sid 327–329 i landstingsfullmäktiges handling-
ar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
  
att godkänna upprättat förslag till budget för 2015 för Kostnämnden Örnsköldsvik. 
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§ 78 
 
Nationell rekommendation gällande assisterad befruktning samt införande av pre-
implantatorisk genetisk diagnostik  
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 14 på föredragningslistan angående Na-
tionell rekommendation gällande assisterad befruktning samt införande av preimplantato-
risk genetisk diagnostik (sid 331–347 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Under överläggningarna framfördes följande yrkande: 
 
Christina Vallsten (SD) yrkade avslag på landstingsstyrelsens förslag  
 
att anta ”Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av 
offentligt finansierad assisterad befruktning” och att erbjuda preimplantatorisk genetisk 
diagnostik vid upp till tre tillfällen;  
 
att de merkostnader om 0,9 miljoner kronor som rekommendationen tillsammans med er-
bjudandet om preimplantatorisk genetisk diagnostik innebär beaktas i budgeten för 2016; 
samt 
 
att rekommendationen och erbjudandet gäller från och med den 1 januari 2016. 
 
Proposition 
Ordförande ställde landstingsstyrelsens förslag och Christina Vallstens yrkande under pro-
position, vilken godkändes, varvid han förklarade sig anse propositionen om bifall till 
landstingsstyrelsens förslag med övervägande ja besvarad. 
 
Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att anta ”Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av 
offentligt finansierad assisterad befruktning” och att erbjuda preimplantatorisk genetisk 
diagnostik vid upp till tre tillfällen;  
 
att de merkostnader om 0,9 miljoner kronor som rekommendationen tillsammans med er-
bjudandet om preimplantatorisk genetisk diagnostik innebär beaktas i budgeten för 2016; 
samt 
 
att rekommendationen och erbjudandet gäller från och med den 1 januari 2016. 
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Reservation  
Mot beslutet reserverade sig Roland Persson (SD), Christina Vallsten (SD), Mats Hellhoff 
(SD), Fredrik Bernblom (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD) och Ronny Edlund (SD) till 
förmån för Christina Vallstens avslagsyrkande. 
 
 
§ 79 
  
Revidering av Krisberedskapsplan för Landstinget Västernorrland 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 15 på föredragningslistan angående Revi-
dering av Krisberedskapsplan för Landstinget Västernorrland (sid 349–386 i landstings-
fullmäktiges handlingar). 
  
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att fastställa Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget Väs-
ternorrland. 
 
 
§ 80 
 
Revidering av ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2015–
2018”, återremitterat ärende från landstingsfullmäktige  
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 16 på föredragningslistan angående Revi-
dering av ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2015–2018”, åter-
remitterat ärende från landstingsfullmäktige (sid 387–411 i landstingsfullmäktiges hand-
lingar). 
 
Under överläggningarna framfördes följande yrkanden: 
 
Hans Stenberg (S) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag 
 
att fastställa ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2015–2018” att 
gälla från och med den 1 maj 2015, dock med ändringen att reglerna gäller från och med 
den 1 juni 2015. 
 
Hans Hedlund (C) yrkade tillägg av följande att-sats: ”att landstingsfullmäktige ger Arvo-
deskommittén i uppdrag att återkomma till junimötet med ett genomarbetat och kon-
sekvent förslag”. 
 
Lars Olof Olsson (S) instämde i Hans Hedlunds yrkande. 
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Proposition 
Ordförande ställde först landstingsstyrelsens förslag och eget yrkande under proposition, 
vilken godkändes, varvid han förklarade sig anse propositionen om bifall till eget yrkande 
med övervägande ja besvarad. 
 
Ordförande ställde därefter Hans Hedlunds tilläggsyrkande under proposition, vilken god-
kändes, varvid han förklarade sig anse propositionen med övervägande ja besvarad. 
 
Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.  
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade  
 
att fastställa ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2015–2018” att 
gälla från och med den 1 juni 2015; samt 
 
att ge Arvodeskommittén i uppdrag att återkomma till junimötet med ett genomarbetat och 
konsekvent förslag. 
 
 
§ 81  
 
Delgivningar 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 17 på föredragningslistan angående Del-
givningar (sid 413–455 i landstingsfullmäktiges handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
 
§ 82 
 
Valärenden 
 
Landstingsfullmäktige beslutade 
 
att till nämndemän i Förvaltningsrätten för 2015 utse Cina Flarke (S) och Therese Ros-
bach (SD); 
 
att till nämndeman i Kammarrätten för 2015 utse Marie Lundin (S); 
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att till ledamot i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden för tiden 29/4 2015– 
31/12 2018 utse Robert Kuusikko (S); 
 
att till ersättare i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden för tiden 29/4 2015 
–31/12 2018 utse Mikael Johansson (S); 
 
att till ersättare i Västernorrlands energikontor för tiden 29/4 2015–31/12 2018 utse 
Folke Nyström (MP); 
 
att till ombud till Almi Företagspartner Mitt AB:s årsstämma 5 maj 2015 utse Erik 
Lövgren (S); samt 
 
att till ledamot i Samordningsförbundet i Kramfors för tiden 29/4 2015–31/3 2019 utse 
Siw Sachs (S). 
 
 
§ 83 
 
Almi Företagspartner Mitt AB: Årsredovisning 2014 
 
Föredrogs inför landstingsfullmäktige ärende nr 19 på föredragningslistan angående Almi 
Företagspartner Mitt AB: Årsredovisning 2014 (sid 459–484 i landstingsfullmäktiges 
handlingar). 
 
Beslut 
Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag 
 
att landstingets stämmoombud i Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för 
att styrelsen och verkställande direktören i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhets-
året 2014; samt 
 
att lägga Almi Företagspartner Mitt AB:s årsredovisning 2014 till handlingarna.  
 
Jäv 
Ewa Back (S) och Kjell Bergkvist (C) anmälde jäv. 
 
Tjänstgörande ersättare 
My Larsson (S) och Jan Sehlin (C) tjänstgjorde under detta ärende. 
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§ 84 
 
Avslutning 
 
Sedan samtliga ärenden behandlats vände sig ordförande till fullmäktiges ledamöter och 
övriga närvarande och tackade för de nu avslutade förhandlingarna.  
 
Fullmäktiges möte förklarades avslutat och ledamöterna åtskiljdes kl 11.50. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Karin Henriksson 
 
 
Justerat den 12 maj 2015  
 
 
 
Hans Stenberg (S)   Bengt Nilsson (S)  Stina Ekbäck (FP) 
Ordförande §§ 30–42, 
44–51, 53–84 
 
 
 
Anette Lövgren 
Ordförande §§ 43 och 52 
  


