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Tid: Klockan 08:30-17:00
Plats: Sessionssalen, Rådhusesplanaden 6, Umeå

Ordförande
Roger Marklund (S)
Ledamöter
Harriet Hedlund (S), vice ordförande
Jens Wennberg (L), 2:e vice ordförande
Peter Olofsson (S)
Anna-Lena Danielsson (S)
Richard Carstedt (S)
Nicklas Sandström (M)
Ewa-May Karlsson (C)
Jonas Karlberg (V)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Petter Nilsson (SD)
Hans-Inge Smetana (KD)
Emma Lindqvist (MP)
Maria Kristoffersson (C)
Janeth Lundberg (S)
Andreas Löwenhöök (M)
Charlotte Lundkvist (S)
Susanne Dufvenberg (S)
Nicke Grahn (L)
Urban Larsson (C)
Karin Malmfjord (S)
Daniel Johansson (V)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Ulf Vidman (M)
Urban Lindström (S)
Lilian W Nilsson (V)
Karina Sundbom (C)
Lars Forsgren (SD)
Kenneth Andersson (S)
Anna Vestermark (S)
Karl-Gustav Lilja (KD)
Elin Segerstedt Söderberg (M)
Kjell Bäckman (V)
Magnus Eriksson (S)
Ylva Hedqvist Hedlund (V)
Mattias Åman (S)
Håkan Andersson (C)
Linda Strandberg (SD)
Caroline Cercio Lidström (S)
Thommy Bäckström (L)
Katarina Jonsson (S)
Elmer Eriksson (M)
Maria Westberg (V)
Per-Erik Lundmark (S)
Lars Bäckström (C)
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Olov Nilsson (S)
Åsa Ågren Wikström (M)
Marianne Normark (L)
Nina Björby (S)
Viktoria Sundin (M)
Erik Ferry (V)
Said Awmuuse (C)
Anna-Karin Nilsson (M)
Katrin Larsson (SD)
Ulf Björk (S)
Hans Brettschneider (MP)
Anna-Karin Lundberg (KD)
Anton Bergström Nord (M)
Olle Edblom (C)
Birgitta Burström (L)
Ulf Liljegren (S)
Minna Toivanen (V)
Margareta Gustavsson (S)
Linda Berglund (S)
Wilmer Prentius (V)
Mahmoud Alturk (S)
Liv Granbom (M)
Gunnar Viklund (S)
Paavo Ruokojärvi (V)
Lars Lilja (S)
Ersättare
Per-Martin Jonasson (KD)
Anna Dahlén (V)
Per Hörnsten (M)
Albin Kristiansson (M)
Jarl Folkesson (C)
Kerstin Olla Grahn (C)
Annika Andersson (C)
Lars Ohlsson (S)
Maria Olofsson (C)
Carola Olofsson (L)
Greger Lindqvist (S)
Viktoria Boström (M)
Margaretha Löfgren (V)
Kent Ärletun (M)
Agneta Lindström Berg (S)
Ing-Marie Westh (L)
Veronica Kerr (KD)
Jimmy Frohm (SD)
Max Fredriksson (KD)
Agneta Hansson (V)
Robert Nerdal (S)
Mariam Salem (MP)
Kerstin Sjöström (C)
Ann-Kristin Falkman (C)
Bo-Martin Alm (C)
Eva Stuge (M)
Mari-Louise Bystedt (S)
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Jeanette Berggren (S)
Helen Maxe (S)
Helge Kristoffersson (S)
Titti Ådén (S)
Anders Wangby (KD)
Lina Hjelte (V)
Olle Wärnick (M)
Youssef Chninou (S)
Eva Fransson (M)
Johanna Hopstadius (S)
Torbjörn Häggmark (V)
Michaela Björnebäck (L)
Daniel Öhgren (C)
Jan Kollberg (KD)
Nils Seye Larsen (MP)
Billy Moström (S)
Kerstin Granberg Lundgren (S)
Sofie Gustafsson (S)
Joakim Olsson (S)
Anne Högberg (V)
Niklas Vestermark (V)
Ing-Mari Levin (V)
Kerstin Widman (M)
Madelene Nord (M)
Fredrik Wirenblad (M)
Ann-Kristin Strandman (C)
Daniell Andersson (V)
Roland Sjögren (KD)
Anna-Carin Jonsson (KD)
Mikael Jakobsson (V)
Krister Jonsson (L)
Ulla-Maria Åkerblom (L)
Maja Lundström (S)
Daniel Sjögren (S)
Marie Stenberg (S)
Simon Rilfors (S)
Christer Bergfors (M)
Bo Ch Nilsson (S)
Eva Andersson (S)
Kjell Bergmark (C)
Lena Persson (L)
Kerstin Olofsson (L)
Margareta Carlbäck (L)
Christer Johansson (S)
Magnus Strömqvist (KD)
Annette Andersson (S)
Lotta Hjelte Löfgren (S)
Stig Pettersson (SD)
Emma Vidmark (MP)
Jessica Sandberg (M)
Andreas Figaro (-)
Johan Lindström (M)
Ingrid Johansson (KD)
Övriga
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1.

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Program, manualer, m.m.
Beslutsunderlag
 Program Regionfullmäktige 11 oktober
 Bokade grupprum 10 oktober
 Lista över tjänstgörande ersättare 11 oktober

2.

Sammanträdets öppnande

3.

Upprop

4.

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering
NN och NN utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Justering sker digitalt xx den xx xx.

5.

Fastställande av föredragningslista
RS 58-2022
Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.

6.

Anmälan av interpellationer
RS 59-2022
Sammanfattning
Inkomna interpellationer
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Interpellation nr 19-22 från Maria Kristoffersson (C) ställd till Hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande, Hur tänker majoriteten kring
primärpsykiatrin i Södra Lappland? RS 1372-2022
Interpellation nr 20-22 från Thommy Bäckström (L) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande, Vaccination mot kikhosta för gravida
kvinnor. RS 1508-2022
Interpellation nr 21-22 från Ewa-May Karlsson (C) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande. Vilka åtgärder vidtas för att lösa situationen
i vården? RS 1578-2022
Interpellation nr 22-22 från Hans-Inge Smetana (KD) ställd till
kulturutskottets ordförande. Länets folkhögskolor. RS 1580-2022
Interpellation nr 23-22 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande gällande bemanningen för audionomer. RS
1586-2022
Beslutsunderlag






7.

interpellation 19-22
interpellation 20-22
interpellation 21-22
interpellation 22-22
interpellation 23-22

Anmälan av motioner
RS 60-2022
Sammanfattning
Anmälan av motioner
Motion nr 10/2022 från Maria Kristoffersson (C), Håkan Andersson (C), EwaMay Karlsson (C), Möjlighet till lokala anpassningar för personal inom
Region Västerbotten
RS 1208-2022
Motion nr 11-22 från Hans-Inge Smetana (KD), Länets folkhögskolor
RS 1583-2022
Beslutsunderlag
 Motion nr 10-2022
 Motion nr 11-2022
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8.

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Anmälan av frågor
RS 61-2022
Sammanfattning
Inkomna frågor
Fråga nr 10-2022 från Jens Wennberg (L) till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande gällande medarbetarundersökningen
RS 1561-2022
Beslutsunderlag
 Fråga nr 10-2022

9.

Revisorernas information till fullmäktige

10.

Besvarande av interpellationer

11.

Utvärdering av höjda egenavgifter för sjukresor
RS 1529-2022
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2019 att revidera
egenavgifterna för sjukresor samt att beslutet skulle utvärderas under 2020.
Med anledning av pandemin förändrades sjukresemönstret och förvaltningen
gjorde bedömningen att en utvärdering först kunde genomföras då
medborgarna åter nyttjade sjukresorna.
En utvärdering har nu genomförts som bland annat visar att trots förändrade
resvanor kopplade till pandemi med minskade resor kollektivt och fler
bilresor minskar utbetalningar för eget resande med bil med 42%. Detta är
tydlig effekt av höjd egenavgift när en resa måste vara över 13 mil enkel väg

7 (15)

Kallelse

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-10-11

för att generera en utbetalning. Utbetalningar för resa med buss eller tåg
höjs kraftigt (19%) och bör bero på slopad egenavgift.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Utvärdering av egenavgifter
 §193 Utvärdering av höjda egenavgifter för sjukresor

12.

Redovisning av kompletterande bilagor till revisionsberättelse
2021, kommunala bolag
RS 589-2022
Sammanfattning
Revisorerna har inkommit med kompletterande bilagor till årsredovisningen
2021 i form av revisionsberättelser och granskningsrapporter för ett antal
bolag, stiftelser och förbund. Dessa ska redovisas till regionfullmäktige.
De revisionsberättelser och granskningsrapporter som inkommit är;












Stiftelsen Västerbottens Museums samlingar
Stiftelsen AC utveckling
Kommunalförbundet Svensk luftambulans
Science Park i Umeå AB
Norrbotniabanan AB
Västerbottens museum AB
AB Transitio
Inera AB
Uminova Innovation AB
Umeå Biotech Incubator AB
Coompanion Västerbottens län ekonomisk förening

Regionfullmäktige har vid sammanträdet i april 2021, § 79, beslutat om
instruktion till ombud vid årsstämma. Bifogade revisionsberättelse föranleder
inget ytterligare beslut
i ärendet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Inkomna bilagor till revisionsberättelsen 2021 läggs till handlingarna.
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Beslutsunderlag
 Skrivelse, Komplettering av bilagor till revisionsberättelsen år 2021,
Kommunala företag
 §192 Redovisning av kompletterande bilagor till revisionsberättelse
2021, kommunala bolag

13.

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 20232026
RS 759-2022
Sammanfattning
Under perioden 2019–2022 har kommunerna i Västerbottens län
tillsammans med Region Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse
för regionalt utvecklingsarbete. Nu är det dags att förnya denna
samverkansöverenskommelse inför den nya mandatperioden 2023–2026.
Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för en
förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling.
Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som
mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller politiska och
tjänstepersonsbaserade forum och bygger på samverkansområden
baserade på den regionala utvecklingsstrategin.
Den överenskommelse som tagits mellan kommunerna och Region
Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs
överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att ett
samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen.
Överenskommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitets prövas inför
ny mandatperiod.
Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har
skett i enlighet med den vilja som framkommit under utvärderingsdialogerna
under hösten 2022 och den tidigare halvtidsutvärderingen som genomfördes
våren 2020.
Arbetet med framtagandet av ny samverkansöverenskommelse har avvaktat
regionfullmäktiges beslut den 22 februari om en ny
förtroendepersonsorganisation för kommande mandatperiod 2023-2026.
Vissa förändringar trädde i kraft redan from 1 mars och påverkade även
samverkansorganisationen inom regional utveckling mellan
primärkommunerna och Region Västerbotten.
Sedan april har överenskommelsen antagits av länets samtliga kommuner
och kan nu överlämnas till regionfullmäktige för beslut.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023–2026 med
tillhörande samverkansavtal för regional utveckling antas.
Beslutsunderlag
 §187 Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 20232026
 Regionala utvecklingsnämnden 2022-04-13, § 73 Överenskommelse
om samverkan för regional utveckling 2023-2026
 Primärkommunala delegationens protokoll 2022-09-01, § 52
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026
 Primärkommunala beredningen 2022-03-23, § 22 Överenskommelse
om samverkan för regional utveckling 2023-2026
 Missiv Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 20232026
 Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023_2026
med bilaga

14.

Regionfullmäktiges sammanträdestider för 2023
RS 1368-2022
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om
när ordinarie sammanträden ska hållas. Förslag till sammanträdestider 2023
har upprättats.
Fullmäktiges sammanträden tillkännages på regionens anslagstavla minst
en vecka före sammanträdesdagen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Följande sammanträdestider fastställs för 2023:
21 februari
25-26 april
20-21 juni
19 september
14 - 15 november
Gruppdag: 20 februari, 24 april, 19 juni, 18 september, 13 november
Beslutsunderlag
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 §186 Regionfullmäktiges sammanträdestider för 2023

15.

Redovisning av partistödets nyttjande 2021 samt utbetalning
2023
RS 679-2022
Sammanfattning
Enligt 2 kap. 9 § kommunallagen får kommuner och regioner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier som är representerade i
fullmäktige. Partistödet syftar till att stärka partiernas ställning i den lokala
demokratin och ska användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till
länsinvånarna.
I enlighet med kommunallagen ska fullmäktige årligen fatta beslut om
kommande års utbetalning av partistöd. Om ett parti inte inkommit med
någon redovisning kommer inget partistöd betalas ut för kommande år.
Samtliga partier har inkommit med sin redovisning för 2021 före den 30 juni
2022. För 2022 uppgår partistödet till 142 392 kr per mandat som partiet har
i regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
För mandatperioden 2023-2026 fastställs partistödet i 2022 års nivå med
årlig uppräkning för vart och ett av åren under mandatperioden med LPI.
Region Västerbotten betalar ut partistöd 2023 enligt 2022 års nivå
(mandatstöd 142 392 kr kronor per mandat) uppräknat med LPI. Partistödet
delas upp och utbetalas två gånger per år, i januari och juli 2023.
Beslutsunderlag
 §189 Redovisning av partistödets nyttjande 2021 samt utbetalning
2023
 Redovisning av partistödets nyttjande 2021 samt utbetalning 2023
 Miljöpartiet de Gröna (MP), Redovisning av partistödets nyttjande
2021
 Sverigedemokraterna (SD), Redovisning av partistödets nyttjande
2021
 Vänsterpartiet (V), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
 Liberalerna (L), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
 Centerpartiet (C), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
 Socialdemokraterna (S), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
 Kristdemokraterna (KD), Redovisning av partistödets nyttjande 2021
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 Moderaterna (M), Redovisning av partistödets nyttjande 2021

16.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings budgetram
2023
RS 603-2022
Sammanfattning
Förbundsdirektionen i kommunalförbundet avancerad strålbehandling har vid
sammanträdet den 9 mars 2022 beslutat om budgetram 2023 och
överlämnat ärendet till medlemmarna för godkännande.
Enligt förbundsordningen § 17 ska respektive medlemsregions fullmäktige
godkänna budgetramen innan budgeten fastställs av förbundsdirektionen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Förslag till budgetram 2023 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling godkänns.
Beslutsunderlag
 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken,
Budget 2023
 §191 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings budgetram
2023

17.

Fusion av AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB
RS 1589-2022
Sammanfattning
Det regionala nätet i Västerbotten är ett fiberbaserat bredbandsnät som
knyter ihop länets kommunhuvudorter till ett sammanhållet regionalt nät.
Idag bedrivs verksamhet i två bolag, AC-Net Internservice AB samt AC-Net
Externservice AB. Region Västerbottens ägarandel i respektive bolag är 51
procent.
I samband med att ett ägarsamråd under våren 2021 behandlade behov av
översyn av ägardirektiv, så identifierades även ett behov av att utreda det
framtida behovet av två AC-Netbolag och om det finns ett mer
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ändamålsenligt sätt att organisera verksamheterna. Ägarsamråd behandlade
förslag till utredningsdirektiv den 4 november 2021.
Regionfullmäktige beslutade den 21 september 2021 i samband med
behandling av regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens
ändamål och verksamhet att uppdra till regionala utvecklingsnämnden att
utreda frågan om behovet av två AC-Netbolag.
Utredning och samråd har genomförts. Regionala utvecklingsnämnden
föreslår således regionfullmäktige besluta att, förutsatt erforderliga beslut,
godkänna fusion av AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB,
samt uppdra till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att
genomföra sådan förändring.
Styrande dokument för bolaget/bolagens verksamhet– bolagsordning,
ägardirektiv och aktieägaravtal – behöver ses över och beredas inför andra
ägarförhållanden. Regionstyrelsen föreslås därför få i uppdrag att genomföra
nödvändiga följdbeslut, med undantag för beslut av principiell karaktär.
Regionstyrelsen ska enligt reglemente säkerställa ärendeberedningens och
beslutsunderlagens kvalitet vid bildande av nya regionkommunala bolag.
Regionfullmäktige föreslås vidare uppdra till regionala utvecklingsnämnden
att föra dialog med länets primärkommuner om önskemål om delägarskap
alternativt annan form av inflytande i AC-Nets verksamhet.
Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala
utvecklingsnämndens förvaltningar, då AC-Netbolagens verksamhet har sin
hemvist inom ramen för regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Godkänna fusion av AC-Net Externservice AB och AC-Net Internservice AB,
förutsatt erforderliga beslut.
Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder
för att genomföra fusion, samt att genomföra nödvändiga följdbeslut med
undantag för beslut av principiell karaktär.
Regionfullmäktige uppdrar till regionala utvecklingsnämnden att föra dialog
med länets primärkommuner om önskemål om delägarskap alternativt annan
form av inflytande i AC-Nets verksamhet.
Samråd ska löpande ske mellan regionstyrelsens och regionala
utvecklingsnämndens förvaltningar.
Beslutsunderlag
 §188 Fusion av AC-Net Internservice och AC-Net Externservice AB
 Tjänsteskrivelse Fusion AC-Net Externservice AB och AC-Net
Internservice AB
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 Redogörelse för utredning AC-Net, 2022-03-30
 Bilaga 1 Utredningsdirektiv inför utredning av AC-Net Externservice
AB och AC-Net Internservice AB, fastställt vid ägarsamråd 20
 Bilaga 2 Schematisk översikt alternativ
 Bilaga 3 Sammanställning kostnader för dubbel bolagshantering 2022
 Bilaga 4 Kommunala bredbandsstrategier - sammanfattning
 Bilaga 5 Aktieägaravtal, bolagsordning o ägardirektiv ACE
 Bilaga 6 Aktieägaravtal, bolagsordning o ägardirektiv ACI
 §94 RUN Utredning av AC-Net_ Inriktningsbeslut inför fortsatt
beredning

18.

Fördelning av ökad läkemedelsbudget
RS 1230-2022
Sammanfattning
Regionen får årligen statsbidrag från staten för läkemedel som fördelas till
verksamheten. Löpande prognoser gör att förvaltningen värderar bidraget
löpande. Enligt senaste bedömningen beräknas läkemedelsbidraget, som
ingår i det generella statsbidraget, uppgå till 927 miljoner kronor. Det
budgeterade beloppet uppgår till 865 miljoner kronor.
Ökningen av bidraget är därmed 62 miljoner kronor varav 33 miljoner kronor
ska gå tillbaka till staten för dess andel av återbäring för förmånsläkemedel.
Av återstående 29 miljoner kronor föreslås, utifrån gällande
försiktighetsprincip, att 20 miljoner kronor fördelas till Hälso- och
sjukvårdsnämnden och resterande 9 miljoner stannar i regionstyrelsen och
fördelas enligt gällande rutin.
Då statsbidraget är ett generellt bidrag behöver beslut om fördelning fattas
av regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Fördelning av statliga bidrag år 2022 fördelas enligt upprättat förslag.
20 miljoner kronor fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag
 §190 Fördelning av ökad läkemedelsbudget
 Tjänsteskrivelse - Läkemedels bidrag år 2022
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Svar på motion nr 24-21 Erbjuda HPV "catch-up"
RS 1290-2021
Sammanfattning
Elmer Eriksson (M) och Anton Bergström (M) har till regionfullmäktige anmält
motion nr 24-2021 Erbjuda HPV "catch up".
Motionsyttrande har upprättats i vilket det framgår att meddelande från SKR
rekommenderas regionerna att besluta om att delta i studie avseende
utrotning av cervixcancer genom catch-up HPV-vaccination av kvinnor födda
1994 till 1998.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i mars 2022 att Region
Västerbotten skall delta i den nationella studien för utrotning av cervixcancer
genom catch-up vaccination av kvinnor födda 1994-1998 enligt SKR
rekommendation.
Deltagande i och genomförandet av är dock förbehållet att finansiering kan
avsättas under 2023.
Region Västerbotten ställer sig genom beslutet bakom WHO uppmaning att
utrota livmoderhalscancer som ett folkhälsoproblem.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 28 juni 2022
föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen är besvarad.
Beslutsunderlag





20.

§194 Svar på motion nr 24-21 Erbjuda HPV "catch-up"
Motionsyttrande, Motion nr 24-21, Erbjuda HPV "catch-up"
Protokollsutdrag, Motion nr 24-21, Erbjuda HPV "catch-up"
Motion nr 24-21 från Elmer Eriksson (M) och Anton Bergström (M).
Erbjuda HPV "catch-up"

Besvarande av frågor
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21.

Sammanträdesdatum
2022-10-11

Valärenden 2022
RS 13-2022
Sammanfattning
Inför regionfullmäktiges sammanträde har följande valärenden inkommit:
Entlediganden
Rebecka Hansson (S) Vilhelmina, har entledigats från sitt uppdrag som
nämndeman i Förvaltningsrätten.
Carl-Jonas Franklin (KD) Lycksele, har inkommit med en avsägelse från sitt
uppdrag som nämndeman i Hovrätten.
Johan Lindström (M) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt
uppdrag som nämndeman i Hovrätten.
Birgitta Palm Eljefall (SD) Umeå, har inkommit med en avsägelse från sitt
uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Olle Markgren (C) Byske, har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i regionfullmäktige 2023-2026.

Fyllnadsval
Nämndeman i Hovrätten, istället för Thomas Palmblad (SD);
Nämndeman i Hovrätten, istället för Carl-Jonas Franklin (KD);
Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Simon Rilfors (S),
Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för William Pettersson
(S),
Nämndeman i förvaltningsrätten, istället för Rebecka Hansson (S);
Förslag till beslut
Valberedningens föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Förslag till entlediganden och fyllnadsval godkänns.
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden
omedelbart.
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