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§ 1 

Sammanträdet öppnas 

Regionfullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP) förklarar sam-

manträdet öppnat kl. 10.05 den 23 februari 2022. Sammanträdet genomförs 

digitalt. Presidiet leder sammanträdet från Gällivare sjukhus.  

 

§ 2 

Upprop 
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:  

 

Sjukvårdspartiet  

Sjukvårdspartiet (27 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Kenneth Backgård  

Doris Messner  

Johnny Åström  

Maire Nyström  

Dan Ankarholm  

Ann-Sofie Henriksson Anders Sundström 

Margareta Henricsson  

Ann-Christin Åström  

Lennart Ojanlatva  

Anders Bohm  

Erika Sjöö  

Alice Videkull Bo Ek 

Jörgen Afvander  

Anders Rönnqvist  

Anna Scott  

Terese Falk Carolin  

Niclas Sjöö Stig Nordqvist 

Martin Åström  

Tomas Vedestig  

Margareta Dahlén  

Malin Markström Sead Maglic 

Sören Sidér  

Ole Lampinen Lena Hedman 

Anne Stridsman  

Staffan Eriksson  

Christer Bergdahl   

Nicklas Johansson  
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Socialdemokraterna  

Socialdemokraterna (23 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Anders Öberg  

Elisabeth Lindberg  

Sara Akan §§ 1-4 Johannes Sundelin  

Johannes Sundelin §§ 5-24  

Helena Öhlund  

Lennart Åström  

Roland Nirlén  

Bengt Westman  

Ia Uvberg  

Daniel Persson  

Anita Gustavsson  

Jan Sydberg  

Eivor Olofsson  

Sven Holmqvist §§ 1-8  

Sara Akan från §§ 10-24 Sven Holmqvist  

Carina Strömbäck  

Lennart Thörnlund  

Gerd Siverhall  

Mats Abrahamsson Lennart Holm 

Mashalla Mawlod Mohamed Ann-Sofie Isaksson  

Roland Karlsson Birgitta Siljelöv 

Eivy Blomdahl Majvor Johansson 

Bente Moen Åkerholm Anders Burman 

Anna-Carin Aaro  

Ida Johansson Thor Viklund 

 

Moderaterna  

Moderata Samlingspartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Linda Frohm  

Anders Josefsson  

Monika Hedström  

Marina Eriksson Henrik Wikström 

Roland Nordin §§ 1-8  

Anita Sköld §§ 9-24 Roland Nordin  

Birgit Meier Thunborg  

 

Vänsterpartiet  

Vänsterpartiet (6 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Glenn Berggård  

Conny Sundkvist  

Sanna Berggren Elisabeth Bramfeldt 

Maria Holmquist  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 23 FEBRUARI 2022 
 

5 

 

Christina Snell-Lumio §§ 1-9  

Erik Gräs §§ 10-24 Christina Snell-Lumio  

Linda Jonsson  

 

Sverigedemokraterna  

Sverigedemokraterna (5 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Marianne Sandström  

Leslie Bailey Lage Hortlund 

Lars-Åke Vikström  

Kristina Karlsson Per Göransson 

Susanne Ström  

 

Centerpartiet  

 

Inkallade ersättare 

Inkallade ersättare 

Regionfullmäktige 23 februari 2022 

Parti Förhindrad ledamot Inkallad ersättare 

(SJVP) Anders Sundström Ann-Sofie Henriksson 

 Stig Nordqvist Niclas Sjöö 

 Lena Hedman Ole Lampinen 

 Sead Maglic Malin Markström 

 Bo Ek Alice Videkull 

   

(M) Henrik Wikström Marina Eriksson 

   

(C)   

   

(S) Ann-Sofie Isaksson Mashalla Mawlod Mohamed 

 Johannes Sundelin Sara Akhan 

 Lennart Holm Mats Abrahamsson 

 Birgitta Siljelöv Jonas Vikström 

 Majvor Johansson Eivy Blomdahl 

 Anders Burman Erik Söderlund 

 Thor Viklund Ida Johansson 

   

(V) Elisabeth Bramfeldt Sanna Berggren 

Centerpartiet (4 ledamöter) 

Ledamot Ersätter 

Nils-Olov Lindfors  

Sarah Karlsson  

Perarne Kerttu  

Majvor Sjölund  
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(SD) Lage Hortlund Leslie Bailey 

 Pär Göransson Kristina Karlsson 

 

Inkallade ej tjänstgörande ersättare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
Regionfullmäktige 23 februari 2022 

(SJVP) Fred Nyström  

 Edvin Mirell 

 Yvonne Kangas 

 Bengt-Åke Strand 

 Ulrika Lundmark 

 Holger Videkull 

  

(S) Peter Eriksson 

  

(M) Nihad Zara  

 Anita Sköld  

  

(V) Erik Gräs  

 Gunnel Sandlund  

  

(SD) Erik Hedberg 

 

§ 3 

Val av två protokolljusterare 

Ledamöterna Lennart Thörnlund (S) och Majvor Sjölund (C) utses till att 

jämte ordföranden justera protokollet. 

 

Justeringen äger rum den 25 februari 2022 kl. 13:00 i Regionhuset. 
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§ 4 

Fastställande av slutlig 
föredragningslista 

Regionfullmäktiges beslut 

Regionfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av 

ärende Förbundsordning Svenskt Ambulansflyg på grund av dess bråds-

kande natur. 
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§ 5 

Information från presidiet 

Ordföranden informerar om de tekniska förutsättningarna för sammanträdet, 

fullmäktiges dagordning, sammanträdets hållpunkter mm.  

 

Glenn Berggård påpekar att enligt kommunallagen ska en motion beredas så 

att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om 

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. De 

av Socialdemokraterna i juni 2020 inlämnade motionerna 10-2020 och 11-

2020 har fortfarande inte anmälts till fullmäktige. Ordföranden håller med 

om att så är fallet. 

 

Helena Öhlund (S) önskar att det förs till protokollet att handlingarna till 

sammanträdet kommit sent, att de inte gick att få tillgång till i Ciceron Assi-

stent. 
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§ 6 

Anmälan av motioner och 
interpellationer   

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att motionerna, interpellationerna och frågan får 

ställas. 

Ärendet 

Inkomna interpellationer: 

 Interpellation 27-2021 om nationella medel för arbete mot psykisk 

ohälsa (Johannes Sundelin och Elisabeth Lindberg, S) 

 Interpellation 28-2021 om facklig samverkan inom Region Norrbot-

tens verksamheter (Johannes Sundelin och Anders Öberg, S) 

 Interpellation 1-2022 om insatser inom psykisk hälsa och själv-

mordsprevention (Glenn Berggård, V)  

 Interpellation 2-2022 om uppföljning av BB i Malmfälten (Johannes 

Sundelin, S) 

 Interpellation 3-2022 om anställningsstopp inom Region Norrbotten 

(Johannes Sundelin, Anna-Carin Aaro och Anders Öberg, S) 

 Interpellation 4-2022 om barnmorskors kompetens och arbetsmiljö 

(Linda Jonsson, V) 

Beslut: interpellationerna får ställas. 

Inkomna motioner: 

 Motion 1-2022 om införa och utbilda inom screeningsmetod Child 

Check (Glenn Berggård, V) 

 Motion 2-2022 om reskostnadsersättning för screeningverksamhet 

och mödravård (Glenn Berggård, V) 

 Motion 3-2022 om Hälsoekonomisk kompetens i Region Norrbotten 

(Glenn Berggård, V) 

 Motion 4-2022 om strategiskt arbete för rättvisa löner i Region 

Norrbotten (Glenn Berggård, V) 

 Motion 5-2022 om nedläggning av tågtrafik avseende persontågtra-

fik (Marianne Sandström, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström och 

Kristina Karlsson, SD) 

 Motion 6-2022 om informationskampanj angående prostatabesvär, 

screening och användning av TUMT (Marianne Sandström, Susanne 

Ström, Lars-Åke Vikström och Kristina Karlsson, SD) 

 Motion 7-2022 om översyn av konsten inom Region Norrbotten 

(Marianne Sandström, Susanne Ström, Lars-Åke Vikström och Kris-

tina Karlsson, SD) 

 Motion 8-2022 om mobil tandreglering i länet (Marianne Sandström, 

Susanne Ström, Lars-Åke Vikström och Kristina Karlsson, SD) 

Beslut: motionerna får ställas. 
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Inkommen fråga: 

 Fråga 1-2022 om barn- och ungdomspsykiatrin (Carina Strömbäck, 

S) 

Beslut: frågan får ställas. 
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§ 7 

Meddelanden till regionfullmäktige  
Dnr 198-2022 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handling-

arna. 

Ärendet 
Följande meddelande redovisas:  

Forskningsbeslut för år 2021. 

Regionstyrelsen beslutade 2022-02-09 att godkänna Forskningsbokslut för år 

2021.  

Av ärendet framgår att även 2021 präglats av pandemins effekter, men det är 

positivt att ovanligt många medarbetare disputerat under året. Att bygga och 

utveckla den akademiska miljön är viktigt för regionens utbildningsuppdrag 

och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Därför satsar regionen långsik-

tigt för att skapa livskraftiga forskningsmiljöer som attraherar och utvecklar 

medarbetarna.  

Forskningsbokslutet beskriver forskningens förutsättningar och den på-

gående kliniska forskningen inom Region Norrbotten. I bokslutet redovisas 

bland annat tillgängliga ekonomiska medel för forskningsfinansiering, forsk-

ningsinfrastruktur, vetenskaplig produktion och forskningsaktiviteter.  

Bilagor: 

Forskningsbokslut 2021 
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§ 8 

Reviderad budget 2022-2024 
Dnr 88-2022 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att  

1. Fastställa utökade budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning med 104 461 tkr för 2022, 135 040 tkr för 2023 och 

175 349 tkr för 2024 enligt tabell 1.  

2. Utöka den i strategiska planen för 2022 – 2024 avsatta budgeten un-

der regionstyrelsen om 50 mkr för utredningar inom hälso- och sjuk-

vården med ett belopp som motsvarar de utökade intäkterna med 

104 461 tkr för 2022, 135 040 tkr för 2023 och 175 349 tkr för 2024 

enligt tabell 2 

3. Ge regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna flytt av budget från 

regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 26 544 000 

kronor för kompensation för förskottsfaktura från RKM avseende 

underskott i kollektivtrafiken för 2022. 

4. Ge regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna flytt av budget från 

regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 10 000 000 

kr avseende tillskott för kultursatsningar. 

 

Reservation 

Anders Öberg (S), Bengt Westman (S), Glenn Berggård (V), Lennart 

Thörnlund (S), Linda Jonsson (V), Helena Öhlund (S), Conny Sundkvist 

(V), Johannes Sundelin (S), Jonas Vikström (S), Lars-Åke Vikström (SD), 

Christina Snell-Lumio (V), Lennart Åström (S), Maria Holmquist (V), Ca-

rina Strömbäck (S) och Anna-Carin Aaro (S) reserverade sig mot beslutet. 

 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Då intäktsökningarna som följer av den senaste nationella förändringarna av 

skatter, generella statsbidrag och utjämning är betydande gör regionstyrelsen 

bedömningen att tidigare fastställd budget för 2022 – 2024 bör revideras.  

 

Regionstyrelsen konstaterar vidare att det är av vikt att ge en rättvisande bild 

av de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden vilket också stär-

ker möjligheten att möta kostnadsökningar för kommande prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården.  

 

Intäktsökningarna under planeringsperioden skapar ett utrymme som i sin 

helhet föreslås tillföras den sedan tidigare i den strategiska planen avsatta år-

liga reserven om 50 mkr för utredningar inom hälso- och sjukvården. Reser-

ven uppgår efter tillskottet till 154 mnkr för 2022, 185 mnkr för 2023 och till 

225 mnkr för 2024.   
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Behovsökningar finns inom många områden både för kostnadsökningar och 

för kommande utvecklingssatsningar. Politiska prioriteringar som utgör ut-

gångspunkter för hur den avsatta reserven ska nyttjas har tagit fram genom 

uppskattningar.  

Sammanfattning 

Vid uppdatering till SKR:s senaste skatteunderlagsberäkning förbättras 

regionens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med betydande 

belopp. Förslaget innebär att intäkterna budgeteras upp och att motsvarande 

belopp avsätts på kostnadssidan och tillförs den reserv om 50 mnkr per år för 

utredningar inom hälso- och sjukvården som avsattes i den strategiska 

planen för 2022 – 2024. Reserven uppgår efter tillskottet till 154 mnkr för 

2022, 185 mnkr för 2023 och till 225 mnkr för 2024. Föreslagna 

förändringar innebär sammanfattningsvis att det budgeterade resultatet inte 

påverkas. 
 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med till-

läggsyrkandet att punkten 3 omformuleras på följande sätt: Ge regionstyrel-

sens ordförande rätt att godkänna flytt av budget från regionstyrelsen till reg-

ionala utvecklingsnämnden med 26 544 000 kronor för kompensation för 

förskottsfaktura från RKM avseende underskott i kollektivtrafiken för 2022. 

 

Erika Sjöö (SJVP) och Nicklas Johansson (SJVP) yrkar bifall till styrelsens 

förslag och Kenneth Backgårds tilläggsförslag av punkten 3. Linda Frohm 

(M), Marianne Sandström (SD) och Leslie Bailey (SD) yrkar bifall till reg-

ionstyrelsens förslag. Nils-Olof Lindfors (C) yrkar bifall till regionstyrelsens 

förslag samt ändringsyrkandet avseende punkten 3.  

 

Anders Öberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till reviderad 

budget för planperioden 2022-2024 samt Kenneth Backgårds ändringsyr-

kande avseende punkten 3. Elisabeth Lindberg (S), Anna-Carin Aaro (S) och 

Carina Strömbäck (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas reviderade bud-

get. Bengt Westman (S), Helena Öhlund (S) och Johannes Sundelin (S) yrkar 

bifall till Socialdemokraternas reviderade budget och bifall till Kenneth 

Backgårds ändringsyrkande av punkten 3.  

 

Glenn Berggård (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag punkt 1 samt 

ändringsförslag av punkten 3 från regionstyrelsens ordförande Kenneth 

Backgård. Yrkar därutöver avslag på regionstyrelsens yrkande avseende 

punkten 2 och istället bifall till att Regionfullmäktige beslutar anta en revide-

rad budget med utgångspunkt i Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 

2022-2024 (behandlad på regionfullmäktige den 20-21 oktober 2021). Maria 

Holmquist (V), Conny Sundkvist (V) och Linda Jonsson (V) stödjer Glenn 

Berggårds yrkanden. 
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Kenneth Backgård (SJVP) yrkar tillägg av en punkt 4 med följande innehåll: 

Ge regionstyrelsens ordförande rätt att godkänna flytt av budget från region-

styrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 10 000 000 kr avseende till-

skott för kultursatsningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag av punkten 3 mot fullmäktiges 

ändringsförslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller änd-

ringsförslaget av punkten 3. 

 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas för-

slag till reviderad budget för planperioden 2022-2024 under proposition och 

finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets förslag till 

reviderad budget till strategisk plan 2022-2024 under proposition och finner 

att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. 

 

Ordförande ställer Kenneth Backgårds tilläggsyrkande av en punkt 4 under 

proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

 

Ärendet 
Regionens budget fastställs årligen i den strategiska planen. Denna ska enligt 

regionens beslutade årshjul fastställas i juni året innan budgetåret. För att 

hantera händelser som bedöms påverka budgeten efter fullmäktiges faststäl-

lande exempelvis höstens budgetproposition, uppdateras den strategiska pla-

nen genom att en finansplan tas senast i december av fullmäktige. Den stra-

tegiska planen kan därigenom på ett tidigt stadium i budgetprocessen ge 

verksamheterna rätt förutsättningar för den egna planeringen medan finans-

planen kan omhänderta och aktualisera händelser som senare under året till-

kommer och bedöms väsentligen påverka budgeten för kommande år.  

Om den strategiska planen däremot fastställs under hösten föreligger inte be-

hovet av att upprätta en finansplan. Istället görs, om behov uppstår, selektiva 

revideringar av delar av budgeten under löpande år.  

Fullmäktige fastställde i den strategiska planen i oktober 2021 resultatbudget 

samt budgetramarna för patientnämnden, regionala utvecklingsnämnden och 

regionstyrelsen för 2022 – 2024. I förutsättningarna planen beräknades skat-

teunderlagets utveckling i linje med de av SKR:s i augusti 2021 gjorda be-

dömningar 

SCB har därefter färdigställt det slutliga utfallet för den kommunalekono-

miska utjämningen, riksdagen har fastställt anslaget för kommunalekono-

misk utjämning liksom regleringsavgiften och SKR har uppdaterat underla-

gen för skatteunderlagets utveckling på vilka beräkningarna för regionen 

grundas. För region Norrbotten visar beräkningarna på betydande ökningar 

av skatteintäkterna, av de generella statsbidragen och utjämningssystemet för 
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planeringsperioden 2022-2024. Beräkningarna indikerar även ökade skat-

teintäkter på längre sikt, ända fram till 2027. 

De nya förutsättningarna för Region Norrbotten framgår enligt tabellen ne-

dan.  

Tabell 1, fördelning av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag, (Tkr) 

 
2022 2023 2024 

Skatteintäkter 52 664 73 857 90 988 

Inkomstutjämning -80 -499 6 490 

Kostnadsutjämning -217 11 917 2 510 

Regleringspost 52 010 49 766 75 360 

Strukturbidrag 84 0 0 

Införandebidrag 0 0 0 

Summa 104 461 135 040 175 349 

 

I den strategiska planen för 2022 – 2024, vilken fastställdes oktober 2021, 

använde Region Norrbotten en skattad befolkningsutveckling. En analys vi-

sar att befolkningen per 1 november, vilken är styrande för skatteberäkning-

arna för 2022, är i nivå med regionens egen prognos men klart över SCB:s 

befolkningsprognos. Det innebär att befolkningsförändringarna i detta fall 

endast har marginell påverkan i underlagens förändring av regionens budge-

terade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystem. 

I den strategiska planen för 2022 – 2024 togs beslut om att avsätta 50 mkr 

per år till en reserv under regionstyrelsen för bland annat kommande utred-

ningsuppdrag och satsningar inom hälso- och sjukvården.                                                   

För att ytterligare stärka möjligheten att möta prioriterade områden förslås 

därför att den förbättring av regionens skatteintäkter och generella statsbi-

drag som faller ut av de senaste skatteunderlagsberäkningarna, totalt 154 

mnkr, tillförs reserven att nyttjas vartefter förslagen aktualiseras för beslut. 

Efter utökning kommer den avsatta reserven att se ut på följande sätt:  

Tabell 2, Avsatta medel för utredningar hälso- och sjukvård (Mnkr) 

 

Ett flertal uppdrag är under utredning och planering pågår för kommande 

satsningar. Följande politiskt prioriterade områden är under utredning och 

uppskattas uppgå till belopp enligt nedan tabell.   

 

 

 

 

Avsatta medel för utredningar hälso- och sjukvård, mkr 2022 2023 2024

Hälso och sjukvård under utredning, beslut SP 2022-2024 50,0 50,0 50,0

Intäktsökning m.a.a senaste skatteunderlagsberäkning 104,5 135,0 175,3

154,5 185,0 225,3
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Tabell 3, Prioriterade områden (Mnkr) 

 

Utöver detta ska den tredje delen av lönesatsningen för sjuksköterskor som 

omfattar 16 mnkr fullföljas. För eventuell etablering av ett cancercentrum 

kommer ett kommande utredningsarbete att tydliggöra de ekonomiska kon-

sekvenserna av ett eventuellt införande. För tillskapande av fler praktikplat-

ser för sjuksköterskestudenter ska effekterna utredas skyndsamt.  

 

Tabell 4, budgetramar per nämnd (Mnkr) 

 

Beslutet innebär regionstyrelsen budgetram utökas med 104,5 mnkr för 

2022, 135,0 mnkr för 2023 och 175,3 mnkr för 2024, i övrigt oförändrade 

budgetramar.  

Tabell 5, Resultatbudget för åren 2022-2024 (Mnkr) 

 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Prioriterat område

Helårs-

effekt, 

Mnkr Kommentar

Kollektivtrafiken 40,0 Bedömt underskott 2022, diesel m.m

Vårdplatser inom slutenvården 45,0 1-1,5 mnkr per vårdplats, bedömt behov c:a 30 vårdplatser. 30-45 mnkr

Lättakuter öppettider i primärvården 18,8 Boden 7,8 mnkr, Luleå 11 mnkr, 

Särskilda riktade lönesatsningar 12,0 Undersköterskor 1% påslag till 4%

Fler filialer och servicepunkter 11,5 Merkostnad enligt ärendet om fler Filialer och servicepunkter

Cancercentrum - Utreds för införande

Utbildningsplatser för sjuksköterskor (VFU) - Utreds

Organiserad prostata testning (OPT) 5,9 Bedömd merkostnad för införande

Psykiatri-suicid 7,0 Kan sannolikt delvis finansieras av nationella medel. 

Nya hälsocentraler i Luleå och Boden 5,0

NY HC Boden, ytrenovering, utrustning, inventarier. Renovering Sandens HC. Ökad, 

driftkostnad bedöms uppgå till c:a 5 mnkr 

Allmänmedicinska vårdplatser 15,0 Haparanda årskostnad c:a 11 mnkr. Arjeplog årskostnad c:a 3 - 4 mnkr

Ambulansverksamhet på land och i luft 13,0 Underskottstäckning SLA (3 mnkr), underskott ambulans från primärvård (10 mnkr)

Ersättnings- och rekryteringskostnader tandvården 13,0 Ökad kapitering (9,7 mnkr), riktad lönesatsning för tandläkare (2,3 mnkr)

Tandvård upphandling 5,0 Förstärkning kapacitet tandvård. 

Samhällsplanering och satsningar inom näringsliv och kultur 16,5 Kultursatsningar 10 mnkr, samhällsenheten 6,5 mnkr 

207,7

Mnkr Utfall Utfall

 2020 2021 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 1583 1856 1219 990 990

Verksamhetens kostnader -9305 -9992 -10140 -10166 -10476

Avskrivningar -228 -241 -260 -260 -270

Verksamhetens nettokostnad -7950 -8377 -9181 -9436 -9755

Skatteintäkter 6484 6802 6958 7154 7351

Generella statsbidrag och utjämning 2487 2550 2628 2633 2704

Verksamhetens resultat 1021 975 404 351 300

Finansiella intäkter 194 783 291 305 317

Finansiella kostnader -338 -65 -101 -124 -140

Årets resultat 877 1693 594 531 477

Avkastning pensionsportfölj 70 -721 -291 -305 -317

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv -787 -878

Balanskravsresultat 160 94 303 226 160

Resultat krav 1 % 90 94 96 98 101

Behov av åtgärder för att nå  1 % och 

positivt balanskravsresultat -70 0 -207 -129 -59

Budget
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Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör  

Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 9 

 
Allmänmedicinska vårdplatser i 

primärvården 

Dnr 72-2022 

Regionfullmäktiges beslut 

Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att klargöra vilken 

koppling förslaget har till strategin och handlingsplanen för Nära vård samt 

beskriva effekterna av allmänmedicinska vårdplatser för sjukhusens sluten-

vårdsplatser, effekterna för den kommunala hälso- och sjukvården, hur i så 

fall resurser ska omfördelas samt hur allmänmedicinska vårdplatser långsik-

tigt kan bemannas och finansieras. 

 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 

I regionstyrelses strategiska plan för 2022-2024 beskrivs den med länets 

kommuner gemensamma målbilden för nära vård och omsorg. För att reg-

ionen ska kunna möta behov och förväntningar också i framtiden behöver 

viktiga steg tas redan idag. En viktig del i omställningen mot en god och 

nära vård är bland annat att utöka primärvårdens uppdrag i slutenvård för pa-

tienter med de mest omfattande vårdbehoven. 

Sammanfattning 

Allmänmedicinska slutenvårdsplatser avser somatisk slutenvård vid hälso-

centraler i glesbygd för vård av vissa geriatriska patienter som behöver slu-

tenvård. Om nuvarande plan för ombyggnation av hälsocentralen i Hapa-

randa revideras kan sex vårdplatser öppnas senast 15 september 2022. Arbe-

tet kan finansieras med 3,2 mnkr via nationella medel för omställning till 

god och nära vård. Årlig driftkostnad från och med 2023 beräknas till 10,9 

mnkr exklusive intäkter för utskrivningsklara och kostnader för lokal-

hyra/städ. Öppnandet av allmänmedicinsk slutenvård vid Arjeplogs hälso-

central utreds och redovisas till regionstyrelsen maj 2022. 
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Ärendets behandling under sammanträdet 

Glenn Berggård (V) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra 

hand avslag. Motiveringen till yrkandet av återremiss är för att klargöra 

vilken koppling förslaget har till strategin och handlingsplanen för Nära vård 

samt beskriva effekterna av allmänmedicinska vårdplatser för sjukhusens 

slutenvårdsplatser, effekterna för den kommunala hälso- och sjukvården, hur 

i så fall resurser ska omfördelas samt hur allmänmedicinska vårdplatser 

långsiktigt kan bemannas och finansieras. Lennart Åström (S), Anders Öberg 

(S) och Maria Holmquist (V) yrkar bifall till Glenn Berggårds yrkande om 

återremiss.  

 

Anders Öberg (S) anför att Socialdemokraterna ser mycket positivt på att 

tillskapa fler vårdplatser som en del av utvecklingen och omställningen till 

en god och nära vård i Norrbotten. Region Norrbottens primärvård med 

Hälsocentraler har en viktig roll för en fungerande hemsjukvård. Nya 

allmänmedicinska vårdplatser kommer att kunna vara en viktig kugge för att 

säkerställa att mer vård kan ges nära norrbottningarna. Men för att 

förändringen ska vara långsiktigt förankrad måste dialogen och samverkan 

med kommunerna finnas. Motivet för en återremiss är att 

socialdemokraterna vill få ett klargörande för vilken koppling förslaget har 

till kommande strategi och handlingsplanen för God och Nära vård samt 

beskriva effekterna av allmänmedicinska vårdplatser för sjukhusens 

slutenvårdsplatser, effekterna för den kommunala hälso- och sjukvården. 

Viktigt är också att det framgår i beslutsunderlaget hur eventuella resurser 

kommer att omfördelas, samt hur allmänmedicinska vårdplatser långsiktigt 

kan bemannas och finansieras. 

 

Linda Frohm (M), Kenneth Backgård (SJVP) Nils-Olof Lindfors (C), Leslie 

Bailey (SD) och Perarne Kerttu (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslaget att avgöra ärendet idag mot yrkandet om 

återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.  

 

Glenn Berggård (V) yrkar votering.  

 

Efter genomförd votering framgår att 38 ledamöter röstat för att avgöra 

ärendet idag, 28 ledamöter röstat för att återremittera ärendet och 5 

ledamöter avstått från att rösta, se bilaga 1 till protokollet för 

voteringsdetaljer. 

 

Fullmäktige beslutar därför att återremittera ärendet.  
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Ärendet 

Allmänmedicinska vårdplatser  
År 2019 genomfördes en konsekvensanalys av vårdens innehåll avseende 

somatiska vårdplatser inkluderat vårdplatser vid hälsocentralerna. Av 

utredningen framkom att slutenvård på hälsocentralerna fyllde en viktig 

funktion i glesbygd. Vårdplatserna bemannas av sjuksköterskor och rondas 

av allmänläkare. Vårdbehov som kan tillgodoses på allmänmedicinska 

vårdplatser är till exempel:  

  

 Vård av patienter som efter läkarbedömning kan behandlas på all-

mänmedicinsk vårdplats utan avkall på patientsäkerhet eller om en 

transport till sjukhus vore mer till skada än till nytta för patienten. 

 Vård av patienter med behov av fortsatt rehabilitering efter vård på 

sjukhus. Patienterna får därmed kortare vårdtid på sjukhus och reha-

bilitering närmare hemmet. 

 Patienter som varit inskrivna på sjukhus kan avsluta vårdtiden när-

mare sin hemort. 

 Vård i livets slutskede när vårdinsatsen inte kan tillgodoses i hem-

met.  
 

Allmänmedicinska vårdplatser innebär att patienten under vissa omständig-

heter kan få sitt vårdbehov tillgodosett närmare sin bostad och sina anhöriga 

utan avkall på patientsäkerhet. Det är ett verktyg för allmänläkarna som till 

viss del avlastar sjukhusen.  

 

Allmänmedicinska vårdplatser med stöd av avancerad klinisk sjuksköterska 

(AKS) utgör en viktig del av vårdkedjan och leder till fördjupad samverkan 

med internmedicin och kommunerna bland annat via digitala lösningar.  

Däremot har vårdplatser ett mindre värde i de orter där avståndet till närm-

aste sjukhus är kortare.   

 

Antalet fastställda vårdplatser på hälsocentral är sex i Arvidsjaur, fem i Jok-

kmokk, sex i Pajala, sju i Övertorneå och sex i Överkalix. Sedan 2018 är 

vårdplatserna i Arjeplog tillfälligt stängda. Patienter från Arjeplog som är i 

behov av slutenvård hänvisas i första hand till Arvidsjaur HC.  

 

Vårdplatserna bemannas dygnet runt av sjuksköterskor och undersköterskor 

och rondas av läkare dagtid. Arvidsjaurs hälsocentral har läkare i beredskap 

på kvällar och helger och de övriga har läkarmedverkan under icke kontors-

tid på respektive länsdelssjukhus där jourhavande läkare finns tillgänglig via 

digital teknik.  

  

För att allmänmedicinska vårdplatser i primärvård ska vara till nytta för pati-

enten fordras kontinuitet i omvårdnadsarbetet framförallt av legitimerade 
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sjuksköterskor. En bidragande orsak till att platserna tillfälligt stängdes i Ar-

jeplog var att de i huvudsak bemannades av veckovis roterande inhyrda sjuk-

sköterskor. Övriga allmänmedicinska vårdplatser i länet bemannas av tillsvi-

dareanställda sjuksköterskor.  

 

Vårdplatser vid hälsocentralerna i Haparanda och Arjeplog   

I första hand föreslås öppnande av allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid 

Haparanda hälsocentral. Mot bakgrund av pågående ombyggnation av hälso-

centralen är det angeläget med ett skyndsamt ställningstagande för att inte 

riskera merkostnader för ombyggnation.  

Möjligheten till bemanning i kombination med lokalernas utformning tyder 

på att sex vårdplatser kan öppnas senast den 15 september 2022. Arbetet ge-

nomförs i samarbete med medicin- och rehabiliteringskliniken vid Kalix 

sjukhus och inom ramen för projektet Modellområdet Östra Norrbotten. För-

utom att projektet möjliggör nya samverkansformer mellan regionen och 

kommunerna innebär det även möjlighet till extern finansiering år 2022 via 

nationella medel för god och nära vård. Från och med år 2023 upparbetas 

finansieringen i regionstyrelsens strategiska plan.    

I andra hand föreslås återöppnande av allmänmedicinsk slutenvård vid Ar-

jeplogs hälsocentral. Ett nära samarbete med kommunala verksamheter är en 

förutsättning och processarbetet inför uppstart sker gemensamt med Ar-

jeplogs kommun. Budget för två fastställda vårdplatser kvarstår sedan 2018 

då regionen beslutade att tillfälligt stänga vårdplatserna. Istället beslutades 

att använda budgetutrymmet till finansiering av läkare i beredskap dygnet 

runt i Arjeplog.  

 

Ett förslag till återöppnande av allmänmedicinsk slutenvård i Arjeplog redo-

visas till regionstyrelsens sammanträde i maj 2022.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Årlig driftkostnad för sex allmänmedicinska vårdplatser vid Haparanda häl-

socentral beräknas till 10,9 mnkr exklusive intäkter för utskrivningsklara och 

kostnader för lokalhyra/städ. Om verksamheten startar den 15 september be-

döms kostnaden för 2022 att uppgå till 3,2 mnkr. Regionstyrelsen anvisar om 

möjligheten att ansöka om nationella medel för år 2022.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Divisionschef Nära 

Divisionschef Länssjukvård 1 

Divisionschef Länssjukvård 2 
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Divisionschef Funktion 

Divisionschef Psykiatri 

Ekonomidirektör  
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§ 10 

Tillfälligt justerad ersättning för resor 
tandvård 

Dnr 979-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. Höja resebidraget med egen bil från 15 kronor till 18,50 kronor per 

mil för resor i samband med tandvårdsbesök.  

2. Beslutet gäller för perioden 2022-01-01 till och med 2022-10-31. 

Sammanfattning 
Då bemanningssituationen är fortsatt ansträngd och vårdförfrågan hög gör 

Region Norrbotten bedömningen att behovet av höjd ersättning för resor i 

samband med besök inom tandvården kvarstår. Åtgärden ska ses som en del 

i att uppnå målsättningen om en jämlik folktandvård i hela länet. 

Ärendets behandling under sammanträdet 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Det råder en ansträngd bemanningssituation inom regionens tandvård på 

flera orter i länet. Med anledning av det pressade läget behöver fler vuxna 

patienter än tidigare resa längre för att få sina behov av tandvård genom-

förda.  

Regionstyrelsens ordförande beslutade på delegation om en tillfällig utökad 

ersättning för resor med egen bil i samband med tandvård för hösten 2021. 

Då det fortfarande råder ett ansträngt läge inom regionens tandvård finns be-

hov av förlängning av den höjda ersättningen för perioden 2022-01-01- 

2022-06-30. Om behovet kvarstår därefter behöver beslutet omprövas.  

Ordinarie ersättning med egen bil uppgår till 15 kr per mil, förslaget är att 

höja det till 18,50 kr per mil. Ersättningen gäller för både planerade och 

akuta tandvårdsbesök till såväl folktandvården som till privata aktörer. Pati-

entens ordinarie klinik väljer utförare och hänvisar patienten till annan tand-

vård. För att få del av utökat resebidrag fordras att patienten kan visa upp ett 

verifikat på utförd tandvård på annan ort.  

I övrigt gäller regionens regelverk för sjukresor.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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Bilagor: 

Delegationsbeslut Förlängd utökad ersättning för resor i samband med tand-

vårdsbesök 2022-01-19 

Delegationsbeslut Tillfälligt utökad ersättning för resor med i samband med 

tandvård 2021-07-23 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer  

Hälso-och sjukvårdsdirektör  

Ekonomidirektör  
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§ 11 

Ändring av lånevillkor, Svenskt 
Ambulansflyg 

Dnr 7-2022 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna de ändrade lånevillkoren för lånet till Kommunal-

förbundet Svenskt Ambulansflyg som beviljades 2017-06-20/21, 

innebärande att lånet återbetalas över 30 år istället för 20 år.  

2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande att underteckna nödvändiga 

handlingar i enlighet med beslutet.  

Sammanfattning 
2017-06-20/21 (§ 62) beslutade fullmäktige att bevilja Kommunalförbundet 

Svenskt Ambulansflyg (KSA) lån med maximalt 18,1 miljoner kronor för 

finansiering av investering i ambulansflygplan. Beslutet innebar att regionen 

beviljade KSA ett 20-årigt lån.  

KSA har beslutat att ändra avskrivningsmetod från linjär avskrivning till en 

komponentindelad avskrivning. Förändringen innebär att det beviljade lånet 

får en löptid på 30 år istället för 20 år.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
KSA har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag tillhandahålla ambu-

lansflyg. Medlemmar är samtliga regioner i Sverige. Regionerna har lånat ut 

pengar till KSA för finansiering av investering i ambulansflygplan. Fullmäk-

tige i Region Norrbotten beslutade 2017-06-20/21 att för detta ändamål be-

vilja KSA lån med maximalt 18,1 miljoner kronor.  

Under den tid som flygplanen successivt har levererats har lånet lagts upp 

som ett kortsiktigt finansieringskreditiv. Lånet skulle löpa under flygplanens 

ekonomiska livslängd vilken bedömdes till 20 år efter godkänd leverans av 

samtliga flygplan. Amorteringen av lånen skulle ske i samma takt och med 

ett belopp som motsvarar flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar 

under 20 år. För Region Norrbotten innebar upplägget därmed att regionen 

beviljade KSA ett 20-årigt lån med maximalt 18,1 miljoner kronor.  

Region Norrbotten har genom kreditivet lånat ut 18,1 miljoner kronor till 

KSA.  
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En revisor med särskild kompetens från flygbranschen har därefter granskat 

avskrivningsmodellen. Revisorn har förordat en annan avskrivningsmodell 

än den som tidigare använts. Den nya avskrivningsmodellen som revisorn 

förordar innebär att KSA går från en linjär avskrivning på 20 år till en kom-

ponentindelad avskrivning med tre komponenter uppdelad på flygplans-

kropp, motor och medicinteknisk utrustning. Detta med stöd av RKR R4 

Materiella anläggningstillgångar där krav på att tillgången ska delas in i 

komponenter ställs ifall tillgången har identifierbara komponenter med olika 

nyttjandeperioder där varje komponents värde uppgår till minst 100 000 kro-

nor. Revisorn har förordat den nya avskrivningsmodellen då den bättre mots-

varar branschpraxis och de krav som ställs enligt god redovisningssed.  

Förändringen innebär att flygplanskropp (67 procent av värdet) avskrivs på 

30 år, motorer (32 procent av värdet) avskrivs på 20 år och medicinteknisk 

utrustning (1 procent av värdet) avskrivs på 7 år. 

 Konsekvensen av den ändrade avskrivningsmetoden är att lånet återbetalas 

över 30 år istället för 20 år. Regionen erhåller ränteintäkt under hela löpti-

den. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Regionfullmäktiges beslut 2017-06-20/21 § 62 

Informationsbrev från KSA om avskrivningsmodell daterad 2021-12-29 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Ekonomidirektör 

KSA  
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§ 12 

Förbundsordning Svenskt 
ambulansflyg  

Dnr 218-2022 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anta förbundsordningen för Svenskt ambu-

lansflyg. 

Sammanfattning 

Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har 

beslutat om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas 

fullmäktige för godkännande. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJVP) föreslår bifalla regionstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 

Bakgrund 

Svenskt ambulansflyg är ett kommunalförbund som ägs och finansieras av 

Sveriges samtliga regioner. Förbundet har etablerat tre beredskapsbaser vid 

flygplatserna i Umeå, Göteborg och Arlanda. För de fyra nordliga länen är 

verksamheten i full operativ drift från den 23 december 2021. Operativ drift 

ska inledas vid Landvetter och Arlanda under februari 2022. Förbundet har 

sitt kansli och säte i Umeå.  

Förbundsordning 

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA) har vid förbundsfullmäk-

tiges sammanträde den 10 februari 2022 beslutat om ny förbundsordning. 

Valda delar återges nedan och i sin helhet i bilaga.  

Förbundets syfte är att bedriva luftfartsverksamhet och tillhandahålla ambu-

lansflyg för medlemmarna samt samordna och koordinera densamma. I an-

svaret ingår att via egen regi eller utkontraktering sköta den operativa driften 

av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral.  

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbunds-

styrelse. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare som re-

presentant i fullmäktige. Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod 

om fyra år räknat från och med den 1 januari efter ett valår. Fullmäktige ut-

ser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå 

av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara re-

presenterad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare.  
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Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för 

granskning av förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandat-

period som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrel-

sen. Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast 

före april månads utgång. 

Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per regioninvånare som andels-

kapital vid kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlem-

mens andel i kommunalförbundet. Medlemmarna debiteras för utförda tjäns-

ter enligt självkostnadsprincipen. Kommunalförbundets årliga kostnader ska 

minst täckas av årets intäkter enligt kommunallagens balanskrav. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Förbundsordning Svenskt ambulansflyg 

Protokoll förbundsfullmäktige 10 februari 2022 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Divisionschef Länssjukvård 1 

Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg 
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§ 13 

Förslag till ägardirektiv till regionägda 
bolag 2022  

Dnr 1536-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att: 

1. Till årsstämman för BD Pop AB föreslå bifogat ägardirektiv för 

verksamhetsåret 2022.  

2. Till årsstämman för Energikontor Norr AB föreslå bifogat 

ägardirektiv för verksamhetsåret 2022  

3. Till årsstämman för Filmpool Nord AB föreslå bifogat ägardirektiv 

för verksamhetsåret 2022.  

4. Till årsstämman för Investeringar i Norrbotten AB föreslå bifogat 

ägardirektiv för verksamhetsåret 2022.  

5. Till årsstämman för IT Norrbotten AB föreslå bifogat ägardirektiv 

för verksamhetsåret 2022.  

6. Ge regiondirektören i uppdrag att med avseende av pågående 

etableringar och samhällsomvandling i länet, under 2022 genomföra 

ägardialog om nödvändighet att se över bolagens ägardirektiv. 

 

Reservation 

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
De regiondelägda bolagen utgör en viktig resurs för regionens utvecklingsar-

bete och regionens samverkan med den kommunala nivån. Förändringar fö-

reslås med koppling till hållbar utveckling för att långsiktig säkerställa 

trygghet i bolagens verksamhetsutveckling.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Nils-Olov Lindfors (C), Kenneth Backgård (SJVP) och Anders Öberg (S) yr-

kar att fullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.  

 

Marianne Sandström (SD) yrkar på ändring avseende samtliga ägardirek-

tiv så att följande text stryks; ”Bolagets tjänster ska bidra till att de 17 

målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 genomförs och integreras i 

samhället – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På så sätt bidrar bolaget 

till att länet investerar i omställning till en hållbar framtid och visionen i 

Norrbottens utvecklingsstrategi”.  

 



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 23 FEBRUARI 2022 
 

30 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot Marianne Sandströms (SD) 

förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller regionstyrelsens 

förslag.  

Ärendet 
Efter dialoger med Norrbottens Kommuner och verksamhetsledning i bola-

gen föreslås ägardirektiven för samtliga bolag på beredningsstadiet vara näs-

tan oförändrade från föregående år. Hållbar utveckling förtydligas. Bolagets 

tjänster ska bidra till att de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 

genomförs och integreras i samhället - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

På så sätt bidrar bolagen till att länet investerar i omställning till en hållbar 

framtid och till visionen i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Vi ska 

bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Pågående etableringar 

och samhällsomvandling i länet kan göra det nödvändigt att se över bolagens 

ägardirektiv till ägardirektiv år 2023.  

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-12-07 § 110 föreslagit fullmäktige 

besluta att föreslå bifogade ägardirektiv för berörda bolag till respektive bo-

lags årsstämma för verksamhetsåret 2022.  

Bilagor: 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-12-07 § 110 

Förslag till ägardirektiv för BD Pop AB 2022 

Förslag till ägardirektiv för Filmpool Nord AB 2022 

Förslag till ägardirektiv för Energikontor Norr AB 2022 

Förslag till ägardirektiv för IT-Norrbotten AB 2022 

Förslag till ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB 2022 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 14 

Ägaranvisning ALMI Företagspartner 
Nord AB 
Dnr 1537-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att  

1. Anta ägaranvisningar för Almi Företagspartner Nord AB år 2022. 

2. Fastställa upprättat förslag till driftanslag. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Almi Företagspartner Nord AB bidrar till behovet hos regionens näringsliv 

av god rådgivning och finansiering för tillväxt i regionens näringsliv. Det är 

en positivt med aktiv dialog mellan parterna för att åstadkomma en avväg-

ning mellan nationella och regionala prioriteringar.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Nils-Olov Lindfors (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 

Ägaranvisningen 

Ägarrepresentanter (Region Norrbotten, Region Västerbotten och Almi Fö-

retagspartner AB) har gemensamt diskuterat fram en revidering av ägaran-

visningen, bilagd i denna handling.  

Väsentliga förändringar i ägaranvisningen 2022 är: 

 Förtydligande i syfte att tydliggöra att fokus ligger på hållbar kon-

kurrenskraft. Bedöms ligga väl i linje med hur moderbolaget uppfat-

tar att ägarna gemensamt ser på vikten av hållbarhet. 

 Tydliggörande att bolaget ska agera för att upprätthålla kund- och 

marknadskännedom i hela regionen också i inlandet och glest befol-

kade kommuner. 

 Förslag om ett nytt bredare uppdrag gentemot framtida näringar 

inom ramen för smart specialisering som kan utvecklas som komple-

ment till de regionala basnäringarna. 

 Den målstruktur som överlämnades föregående ägaranvisning gäller 

fortsatt till dess att ny och reviderad målstruktur överlämnas. 

 

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-12-07 § 111 föreslagit fullmäktige 

besluta att anta ägaranvisningar för Almi Företagspartner Nord AB för år 

2022 och att fastställa upprättat förslag till driftanslag. 
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Anslag 

För år 2021 föreslogs en uppräkning av anslaget för ökade kostnader på 4 %, 

som antogs av Region Västerbotten. Region Norrbotten bedömdes dock på  

grund av omställningen inte ha möjlighet att utöka driftsbidraget eller ramen  

för insatser för ökad tillväxt för år 2021. Koncernen föreslår inte någon för-

ändring av bolagets finansiering för verksamheten år 2022.  

 

Ägarna har beslutat att verksamheten 2022 ska finansieras enligt nedan. 

 

Almi Nord 

kronor 

Moderbo-

lag 

 Regionala 

ägare 

 Summa 

Driftsanslag 12 625 772 51% 12 130 644 49% 24 756 416 

Varav Norrbotten 6 176 992  5 934 757   

Varav Västerbot-

ten 

6 448 780  6 195 886   

Reserverade me-

del för insatser för 

ökad tillväxt 

2 050 000 51% 1 969 608 49% 4 019 607 

Varav Norrbotten 1 025 000  984 804   

Varav Västerbot-

ten 

1 025 000  984 804   

Totalt 14 675 772  14 100 251  28 776 023 

 

Reserverade medel för insatser för ökad tillväxt kan tas i anspråk efter beslut 

om samverkan i projekt 

Bilagor: 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-15-07 § 111  

Almi Nord förslag anvisning 2021  

Missiv till ägaranvisning Almi Nord region  

Regionala utvecklingsnämnden 2021-10-13  

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 
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§ 15 

Ansvarsfrihet för år 2020 avseende 
kommunalförbundet Konstmuseet i 

Norr 
Dnr 1538-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att bevilja direktionen samt de enskilda 

förtroendevalda i Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 

2020 års verksamhet. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 

Revisorerna, varje förbundsmedlem utser en revisor vardera, tillstyrker 

enligt revisionsberättelsen 2020 att direktionen samt de enskilda 

förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Efter förbundsdirektionens godkännande av årsredovisning och verksam-

hetsberättelse skall handlingarna överlämnas till respektive medlemsfull-

mäktige för hantering av ansvarsfrihet. Revisorerna riktar kritik med direkt-

ionens bokföring av konst och regionala utvecklingsnämnden bistår reviso-

rernas bedömning att följa RKR R4 avseende bokföring av konst. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-12-07 § 125 föreslagit fullmäktige 

besluta att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda i 

Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2020 års 

verksamhet. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Doris Messner (SJVP), Helena Öhlund (S) och Tomas Vedestig (SJVP) an-

mäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Enligt förbundsordningen 15 § ska förbundets årsredovisning och verksam-

hetsberättelse godkännas i direktionen senast 15 april året efter det år som 

redovisningen avser och därefter överlämnas till respektive medlemsfull-

mäktige för hantering av ansvarsfrihet. Vid direktionsmötet 20 april 2020 

godkändes årsredovisningen av förbundsdirektionen. Direktionen gav för-

valtningen i uppdrag att återkomma till direktionen med en plan för åtgärder 

av de utvecklingspunkterna som revisionsgruppen tagit upp. 
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Den 19 april 2020 skickade Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr revis-

ionsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2020 till Region Norr-

botten. I revisionsberättelsen, 2021-04-19, framgår revisorernas bedömning 

av kommunalförbundet enligt nedan: 

 Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Att utfallet är förenligt med målet för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet och delvis förenligt med målen i verk-

samhetsperspektivet. Att direktionen i övrigt i tillräcklig utsträck-

ning har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.  

 Att direktionen har bedrivit verksamheten från ett ur ekonomisk syn-

punkt tillfredsställande sätt.  

 Att direktionens interna kontroll inte helt har varit tillräcklig. Det 

finns utvecklingspotential kopplat till internkontrollen.  

Regionala utvecklingsnämnden förutsätter att Konstmuseet i Norrs direktion 

tar fram en plan för åtgärder av de utvecklingspunkterna som revisionsgrup-

pen tagit upp. Revisorernas underlag för revisionell bedömning samt förslag 

till utvecklingsområden redovisas i bifogade granskningsrapporter 

Bilagor: 

Revisionsberättelse 2020 Konstmuseet i Norr 

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2020 Konstmuseet i Norr 

Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2020 Konstmuseet i Norr 

Årsredovisning Konstmuseet i Norr 2020 Konstmuseet i Norr 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-12-07 § 125 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

info@konstmuseetinorr.se 
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§ 16 

Ansvarsfrihet för år 2020 avseende 
kommunalförbundet Norrbottens läns 

kollektivtrafikmyndighet 
Dnr 1539-2021 

Regionfullmäktiges beslut 

Regionfullmäktige beslutar att bevilja direktionen samt de enskilda 

ledamöterna för Kommunalförbundet Norrbottens läns 

kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 

Revisorerna utsedda av regionfullmäktige, tillstyrker enligt revisions-

berättelsen för 2020 att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Sammanfattning 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafik-

myndighet ska enligt förbundsordningen beslutas av varje medlems 

fullmäktige. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2021-12-07 § 126 föreslagit fullmäktige 

besluta att bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 

ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Kenneth Backgård (SJPV), Lennart Ojanlatva (SJVP), Johnny Åström 

(SJVP), Doris Messner (SJVP), Sören Sidér (SJVP), Crister Bergdahl 

(SJVP), Anders Josefsson (M), Johannes Sundelin (S), Perarnu Kerttu (C), 

Eivy Blomdahl (S), Erika Sjöö (SJVP), Niclas Sjöö (SJVP), Majvor Sjölund 

(C), Helena Öhlund (S), Anita Gustavsson (S), Anna-Carin Aaro (S), Erik 

Söderlund (S) och Anders Öberg (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

behandling.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag under proposition och finner att 

fullmäktige bifaller förslaget.  

Ärendet 
Enligt förbundsordningen 13 § ska förbundets revisorer granska verksam-

heten och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige som 

beslutar om ansvarsfrihet. Enligt samma paragraf är det direktionen som 

godkänner årsredovisningen och översänder den till revisorerna för gransk-

ning. Vid direktionsmötet 15 juni 2021 godkändes årsredovisningen av för-

bundsdirektionen och den 6 juli 2021 skickade Kommunalförbundet Norr-

bottens läns kollektivtrafikmyndighet revisionsberättelse, gransknings- och 
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revisionsrapporter samt årsredovisningar för verksamhetsåret 2020 till full-

mäktige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region Norrbotten. 

I revisionsberättelsen för 2020, 2021-05-11, framgår revisorernas bedömning  

av kommunalförbundet enligt nedan: 

 Att förbundsdirektionen endast delvis skött verksamheten på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I likhet med föregående 

år har förbundets medlemmar tvingats tillskjuta extra ekonomiska 

resurser för att den samlade verksamheten (myndighet + bolag) ska 

redovisa en ekonomi i balans.  

 Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt.  

 Att förbundsdirektionens interna kontroll i stort varit tillräcklig. Re-

visorernas bild är att direktionen under 2020 har utvecklat sin upp-

sikt jämfört med föregående år.  

 Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de verk-

samhetsmål och finansiella mål som direktionen uppställt för god 

ekonomisk  

 hushållning.  

 

Revisorerna tillstyrker:  

 

 Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 

de enskilda ledamöterna i densamma. 

 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighets direktion  

har i sitt yttrande till revisionsberättelsen redovisat en plan med åtgärder för  

att motverka de effekter som den pågående pandemin har haft på möjlig-

heten att uppnå verksamhetsmål och finansiella mål för god ekonomisk hus-

hållning 2020. 

 

Revisorerna underlag för revisionell bedömning samt förslag till utveckl-

ingsområden redovisas i sin helhet i bifogade granskningsrapporter 

Bilagor: 

Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2020  

Granskningsrapport för 2020; Länstrafiken i Norrbotten AB  

Årsredovisning Norrtåg AB 2020  

Granskningsrapport för 2020; Norrtåg AB  

Årsredovisning RKM 2020  

Revisionsberättelse RKM 2020  

Bilaga till revisionsberättelse RKM 2020  

Revisionsrapport; Granskning av årsredovisning RKM 2020  

Revisionsrapport; Grundläggande granskning 2020  

RKM Skrivelse Fördjupad granskning RKM samt bolag 2020  

Revisionsrapport; Anpassningsarbete inom RKM samt bolag 2020  

Yttrande revisionsberättelsen RKM 2020 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-12-07 § 126 
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Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

info@rkmbd.se 
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§ 17 

Motion 5-2021 om redovisning av 
deltagande i screeningsnärvaro som 

led i Folkhälsoarbetet  
Dnr 818-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att ärendet hänskjuts till kommande samman-

träde. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår att hänskjuta ärendet till kommande samman-

träde.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds (V) förslag under proposition och fin-

ner att regionfullmäktige bifaller förslaget. 
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§ 18 
 

Motion 8-2021 om regional fysisk 
planering och 

bostadsförsörjningsplanering  
Dnr 821-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att ärendet hänskjuts till kommande samman-

träde. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår att hänskjuta ärendet till kommande samman-

träde.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds (V) förslag under proposition och fin-

ner att regionfullmäktige bifaller förslaget. 
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§ 19 

Motion 9-2021 om förebyggande av 
återkommande frakturer hos 

osteoporospatienter  
Dnr 836-2021  

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att ärendet hänskjuts till kommande samman-

träde. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Helena Öhlund (S) genom Anders Öberg (S) föreslår att hänskjuta ärendet 

till kommande sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Helena Öhlunds (S) förslag under proposition och finner 

att regionfullmäktige bifaller förslaget. 

  



REGIONFULLMÄKTIGE DEN 23 FEBRUARI 2022 
 

41 

 

§ 20 

Motion 18-2021 om införande av 6 
timmars arbetsdag  

Dnr 1415-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att ärendet hänskjuts till kommande samman-

träde. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) föreslår att hänskjuta ärendet till kommande samman-

träde.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggårds (V) förslag under proposition och fin-

ner att regionfullmäktige bifaller förslaget. 
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§ 21 

Avsägelser av uppdrag 
 William Torikka (SJVP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

fullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Staffan Eriksson (SJVP) till ny 

ledamot och Holger Videkull (SJVP) till ny ersättare.  

 

 Anders Sundström (SJVP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

fullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Heli Valjus Helin (SJVP) till ny 

ledamot och Arvo Ahonen (SJVP) till ny ersättare. 

 

 Arvo Ahonen (SJVP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i full-

mäktige. Länsstyrelsen har utsett Jessica Pettersson (SJVP) till ny 

ersättare.   
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§ 22 

Övriga val 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valutskottets förslag.  

Ärendet 
Valutskottet har 2022-02-23 föreslagit nedan angivna personer att utses till 

respektive uppdrag: 

 

Valet avser: Tjänstgöringsperiod Förslag 

Vice ordförande i valutskottet efter Kurt-
Åke Andersson (C) 

220223-221014 Majvor Sjölund (C) 
Björkhedsvägen 89 
94203 Koler 

   

Ersättare i regionstyrelsen efter William 
Torikka (SJVP) 

220223-221231 Sead Maglic (SJVP) 
Engelbrektsgatan 39 
96133 Boden 

   

Ersättare i regionstyrelsen efter Anders 
Sundström (SJVP) 

220223-221231 Pia Hulkoff (SJVP) 
Korpikylä 197 
95393 Karungi 

   

Ledamot i Regionala utvecklingsnämn-
den efter Anders Sundström (SJVP) 

220223-221231 Doris Messner (SJVP)  
Tågmästaregatan 10 
98134 Kiruna 

   

Ersättare i Regionala utvecklingsnämn-
den efter Doris Messner (SJVP) 

220223-221231 Niclas Sjöö (SJVP) 
Instrumentvägen 39 
96146 Boden 

   

Ersättare i Regionala kollektivtrafikmyn-
digheten efter William Torikka (SJVP) 

220223-221231 Sead Maglic (SJVP) 
Engelbrektsgatan 39 
96133 Boden 

   

Ledamot i Stiftelsen Ájtte Svenskt Fjäll- 
och samemuseum efter William Torrikka 
(SJVP) 

220223-221231 Erika Sjöö (SJVP) 
Instrumentvägen 39 
96146 Boden 

   

Juryman, Jurymän i tryckfrihetsmål, 
grupp 2, efter William Torikka (SJVP) 

220223-231231 Fred Nyström (SJVP) 
Bergnäsvägen 12 
97253 Luleå 

   

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Luleå 
efter William Torikka (SJVP) 

220223-231231 Kurt Hulkoff (SJVP) 
Korpikylä 197 
95393 Karungi 

   

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Luleå 
efter Thomas Vikström (S) 

220223-231231 Kristina Lindqvist (S) 
Genvägen 22C 
97436 Luleå 

   

Ledamot i uppdragsberedningen efter 
Birgitta Siljelöv (S) 

220223-221031 Eivor Olofsson (S) 
Kankaanranta 39 
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95393 Haparanda 

   

Ersättare i uppdragsberedningen efter 
Eivor Olofsson (S) 

220223-221031 Veronika Burman (S) 
Adakvägen 9 
93091 Slagnäs 
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§ 23 

Interpellationsdebatt  

 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att interpellationer och frågan hänskjuts till kom-

mande sammanträde. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) föreslår att hänskjuta interpellat-

ioner och frågan till kommande sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Glenn Berggård (V) och Anders Öbergs (S) förslag un-

der proposition och finner att regionfullmäktige bifaller förslaget. 

Ärendet 

 Interpellation 27-2021 om nationella medel för arbete mot psykisk ohälsa 

(Johannes Sundelin och Elisabeth Lindberg, S)  

 Interpellation 28-2021 om facklig samverkan inom Region Norrbottens 

verksamheter (Johannes Sundelin och Anders Öberg, S)  

 Interpellation 1-2022 om insatser inom psykisk hälsa och självmordspre-

vention (Glenn Berggård, V)  

 Interpellation 2-2022 om uppföljning av BB i Malmfälten (Johannes Sun-

delin, S)  

 Interpellation 3-2022 om anställningsstopp inom Region Norrbotten (Jo-

hannes Sundelin, Anna-Carin Aaro och Anders Öberg, S)  

 Interpellation 4-2022 om barnmorskors kompetens och arbetsmiljö 

(Linda Jonsson, V) 

 Fråga 1-2022 om barn- och ungdomspsykiatrin i Norrbotten (Carina 

Strömbäck, S)  
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§ 24 

Sammanträdet avslutas  
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 19.46. 
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Bilaga 1 

 

Redogörelse för individuella röster under mötets votering 

 

Kl. 18:53:30 Allmänmedicinska vårdplatser i primärvård 

 

Rösta Ja för att avgöra ärendet idag 

Nej för att återremiss. 

 

Resultat 

 Ja 38 

 Nej 28 

 Ej röstat 5 

 

1 Kenneth Backgård (SJVP)  Ja 

2 Doris Messner (SJVP)  Ja 

3 Johnny Åström (SJVP)  Ja 

4 Maire Nyström (SJVP)  Ja 

5 Dan Ankarholm (SJVP)  Ja 

7 Margareta Henricsson (SJVP) Ja 

8 Ann-Christin Åström (SJVP)  Ja 

9 Lennart Ojanlatva (SJVP)  Ja 

10 Anders Bohm (SJVP)  Ja 

11 Erika Sjöö (SJVP)  Ja 

13 Jörgen Afvander (SJVP)  Ja 

14 Anders Rönnqvist (SJVP)  Ja 

15 Anna Skott (SJVP)  Ja 

16 Terese Falk Carolin (SJVP)  Ja 

18 Martin Åström (SJVP)  Ja 

19 Tomas Vedestig (SJVP)  Ja 

20 Margareta Dahlén (SJVP)  Ja 

22 Sören Sidér (SJVP)  Ja 

24 Anne Stridsman (SJVP)  Ja 

26 Christer Bergdahl (SJVP)  Ja 

27 Nicklas Johansson (SJVP)  Ja 

28 Linda Frohm (M)  Ja 

29 Anders Josefsson (M)  Ja 

30 Monika Nordvall Hedström (M) Ja 

32 Birgit Meier Thunborg (M)  Ja 

34 Nils-Olov Lindfors (C)  Ja 

35 Sarah Karlsson (C)  Ja 

37 Majvor Sjölund (C)  Ja 

70 Susanne Ström (SD)  Ja 
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71 Lars-Åke Vikström (SD)  Ja 

201 Staffan Eriksson (SJVP)  Ja 

205 Ann-Sofie Henriksson (SJVP) Ja 

209 Malin Markström (SJVP)  Ja 

213 Ole Lampinen (SJVP)  Ja 

215 Niclas Sjöö (SJVP)  Ja 

228 Marina Eriksson (M)  Ja 

233 Perarne Kerttu (C)  Ja 

266 Leslie Bailey (SD)  Ja 

38 Anders Öberg (S)  Nej 

39 Elisabeth Lindberg (S)  Nej 

40 Johannes Sundelin (S)  Nej 

41 Helena Öhlund (S)  Nej 

42 Lennart Åström (S)  Nej 

43 Roland Nirlén (S)  Nej 

44 Bengt Westman (S)  Nej 

45 Ia Uvberg (S)   Nej 

46 Daniel Persson (S)  Nej 

47 Anita Gustavsson (S)  Nej 

48 Jan Sydberg (S)  Nej 

49 Eivor Olofsson (S)  Nej 

51 Carina Strömbäck (S)  Nej 

52 Lennart Thörnlund (S)  Nej 

53 Gerd Siverhall (S)  Nej 

59 Anna-Carin Aaro (S)  Nej 

61 Glenn Berggård (V)  Nej 

62 Conny Sundkvist (V)  Nej 

64 Maria Holmquist (V)  Nej 

66 Linda Jonsson (V)  Nej 

218 Alice Videkull (SJVP)  Nej 

237 Mashalla Mawlod Mohamed (S) Nej 

239 Ida Johansson (S)  Nej 

242 Eivy Blomdahl (S)  Nej 

246 Erik Söderlund (S)  Nej 

250 Jonas Vikström (S)  Nej 

254 Mats Abrahamsson (S)  Nej 

260 Sanna Berggren (V)  Nej 

68 Marianne Sandström (SD)  Ej röstat 

230 Anita Sköld (M)  Ej röstat 

268 Kristina Karlsson (SD)  Ej röstat 

65 Christina Snell-Lumio (V)  Ej närvarande 

50 Sven Holmqvist (S)  Ej närvarande 


