
 

Region Västerbotten 

Sammanfattning från 
regionstyrelsen den 15 
november 2022

Här är en sammanfattning av några av de beslut som regionstyrelsen fattade vid 
sitt sammanträde den 15 november Samtliga beslut finns att ta del av i 
protokollet.  

För handlingar till ärendena, se:   

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-11-15  

 

Region Västerbottens finansrapport per september 2022 
En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har 
upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-09-30. 

Under månaden köptes andelar i alternativa fonden Prior Nilsson Idea (+200 mkr). 

Den totala portföljen utvecklades -2,6% vilket är hela +2,2% bättre än index som 
utvecklades -4,8% under månaden. 

Aktieportföljen utvecklades -6,7% under månaden, vilket är -0,0% mot index, som 
gick -6,7%. 

Ränteportföljen utvecklades -0,4%, vilket är +0,0% mot index som gick -0,4%. 

Alternativa portföljen utvecklades +4,6%, vilket är hela +8,1% mot index som gick 
-3,5%. 

Portföljen ligger underviktad i aktier, överviktad alternativa fonder och 
underviktade räntefonder. 

Likvida medel uppgick till 1 004 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 
100 miljoner kronor. En amortering gjordes från likvida medel under månaden på 
200 miljoner kronor. 

Regionens totala lån uppgår till 2 000 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 
0,47%. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för perioden 2005-08-31 
– 2022-09-30. 
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Ersättning för munhälsobedömning 2023 
Personer som bedöms vara aktuell för uppsökande munhälsobedömning och 
nödvändig tandvård ska erbjudas en årlig avgiftsfri uppsökande 
munhälsobedömning i den egna bostaden enligt Tandvårdslagen.  

Det är Folktandvården som utför detta och gör en bedömning av personens behov 
av munhygieninsatser och en preliminär bedömning av tandvårdsbehov.  

Ersättning för munhälsobedömning/utbildning justeras årligen sedan 2017 och 
regionstyrelsen har beslutat att ersättningen ska uppräknas enligt 
landstingsprisindex (LPIK) för 2023. 

Kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten 2023–
2030 
Regionstyrelsen har beslutat att anta en kompetensförsörjningsstrategi för Region 
Västerbotten 2023–2030.  

Kompetensförsörjning är en av Region Västerbottens viktigaste strategiska frågor 
för framtiden. Att kunna behålla, utveckla, attrahera men även rekrytera och 
avveckla kompetenser är en avgörande förutsättning för att regionen ska klara sitt 
uppdrag.  

Kompetensförsörjningsstrategin är grunden för det arbetet med att trygga 
kompetensförsörjningen. Strategin ska bidra till ett helhetsperspektiv och 
samtidigt kunna visa på en gemensam riktning för Region Västerbottens 
verksamheter för att klara kompetensförsörjningsbehoven på både kort och lång 
sikt. 

Inriktningen är ta tillvara och utveckla befintlig kompetens som finns i 
organisationen, samt verka för ett inflöde av rätt kompetens, så ska målet om rätt 
(fulltalig) bemanning med rätt kompetens för rådande uppdrag år 2030 uppnås.  

Strategin ska också kunna understödja hälso- och sjukvårdens målbild 2030 och 
på så sätt bidra till att invånare i Västerbotten ska få tillgång till en jämlik hälso- 
och sjukvård. 

Kompetensförsörjningsutmaningarna som finns redan nu berör inte bara den 
direkta vårdverksamheten utan är också en realitet för andra 
verksamhetsområden inom regionen. En del problem och utmaningar är 
regiongemensamma medan andra är mer specifika beroende på profession och 
verksamhetsområde. 

Områdena i strategin är framtagna utifrån dialog med regionens ledningsgrupper 
på förvaltnings- och områdesnivå samt centralfackliga representanter.  Utifrån 
dessa strategiska områden har samtliga fått prioritera vilka åtgärdsområden som 
anses viktigast för att nå målet år 2030. 

En åtgärdsplan är framtagen som bilaga utifrån de prioriteringarna där 
övergripande aktiviteter finns beskrivna för att nå målsättning 2030 (bilaga 1 till 
strategin). 

Kompetensförsörjningsstrategin ska följas upp och revideras vartannat år. 



 
 
 

Läs hela kompetensförsörjningsstrategin här, se bilaga till ärende 9: 
https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-11-15  

Justering av partiernas resursramar 2022 
Regionstyrelsen har beslutat att reglera de politiska partiernas resursramar för 
2022 regleras enligt följande: 

• Socialdemokraterna återbetalar sin skuld på 452 000 kronor samt 113 000 
kronor extra, totalt 565 000 kronor. 

• Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet avstår 113 000 kronor 
vardera. 

• Sverigedemokraterna erhåller 226 000 kronor. 

• Miljöpartiet återbetalar 35 000 kronor, resterande summa på 191 000 
kronor avskrivs. 

Varje partis regiongrupp får ett anslag att disponera under mandatperioden. Det 
ska ge ekonomiska möjligheter att bedriva regionpolitiskt arbete samt kunna 
anställa politiska sekreterare. 

Bakgrunden till dagens beslut om regleringar är att i samband med fördelningen 
av medel inför kommande mandatperiod, har man upptäckt ett fel i beräkningen 
av fördelningen för innevarande mandatperiod. Felet består i att ingen justering 
gjorts utifrån den nya mandatfördelningen efter 2018 års val, utan föregående 
periods mandatfördelning har kvarstått i beräkningsmodellen. 

Utifrån den uppkomna situationen betalar Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
tillbaka de medel som de erhållit på grund av den felaktiga beräkningen. 
Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna erhåller 
ytterligare medel. Liberalerna och Kristdemokraterna påverkas inte då deras 
mandatfördelning varit densamma. 

För Miljöpartiets del skulle en återbetalning av hela summan medföra begränsade 
möjligheter att kunna bedriva något regionpolitiskt arbete kommande period, och 
berörda partier har därför fått möjlighet att lämna synpunkter på hanteringen av 
situationen.  

 

Investeringsplan 2023–2026 
Regionstyrelsen har beslutat att anta investeringsplanen för 2023–2026, under 
förutsättning att regionfullmäktige beslutar om motsvarande investeringsramar i 
regionplanen år 2023. 

Totalt för planperioden 2023–2026 planeras investeringsutgifterna uppgå till 
3 781 miljoner kronor, varav 924 miljoner kronor avser år 2023.  

Investeringar i regionens fastigheter är det största investeringsområdet med 
2 834 miljoner kronor. 

Jämfört med föregående års investeringsplan för åren 2022–2025 är det en 
utökning av investeringsutgifterna år 2023–2025 med 186 miljoner kronor där 
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utökningarna framför allt har skett för att möta behov inom 
investeringsområdena fastighet och medicinteknisk utrustning.  

För år 2026, som tillkommer i årets investeringsplan, uppgår 
investeringsutgifterna till totalt 971 miljoner kronor. 

Omvärldsfaktorer som störningar i leveranskedjor och kraftiga prisökningar har 
påverkat investeringsplaneringen. De högre priserna har medfört att planen har 
behövt omarbetas utifrån de nya förutsättningarna och att flera för perioden 
planerade projekt har förskjutits framåt i tid. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag om att tidigarelägga en strategisk 
investering för en ny och kompletterande byggnad för laboratoriemedicin, 
(Byggnad 23 NUS norra) har tagits i beaktning i investeringsplanen. 

 

Regionplan och budget 2023–2026 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa ett förslag till 
Regionplan 2023 och budget 2023, under åberopande av synnerliga skäl. 

Av kommunallagen framgår att kommuner och regioner ska upprätta en budget 
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns 
synnerliga skäl. För 2023 års budget åberopar Region Västerbotten synnerliga skäl 
för att lägga en budget med ett negativt resultat på 324 miljoner kronor. Planen 
är att återställa detta underskott innan planperiodens utgång år 2026. 
Anledningen till åberopandet av synnerliga skäl är de snabba förändringarna i 
omvärlden som fått inflationen att stiga och medfört att regionens 
pensionskostnader ökar kraftigt till år 2023. 

Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska 
styrdokument och anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten 
under 2023. Planen är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån 
den konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina 
egna planer. 

I regionplanen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för 
perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2023. Samtliga präglas av den 
omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de 
kommande åren. Även investeringsramarna för perioden 2023–2026 fastställs i 
planen. 

Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2023 har varit budgetramarna 
för 2022 och de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och 
budgetförändringar för 2023. 

Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2023: 

• Regionfullmäktige 18,3 miljoner kronor 

• Regionstyrelsen 3 869,4 miljoner kronor 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 567,5 miljoner kronor 

• Regionala utvecklingsnämnden 412,9 miljoner kronor 

• Folkhögskolestyrelsen 11,9 miljoner kronor 



 
 
 

• Patientnämnden 6,4 miljoner kronor 

• Revisionen 8,5 miljoner kronor (hanteras enligt särskild ordning) 

• Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning. 

Fördelning av utökad lönepott 
I budgeten för år 2022 tilldelades HR-staben 10 miljoner kronor att använda vid 
lönerevision. Under lönerevisionsarbetet har potten fördelats ut till respektive 
verksamhet att fritt förfoga över, med instruktion om att premiera medarbetar 
som ligger fel i lönestrukturen samt justera mindre arbetsgrupper som är särskilt 
marknadspåverkade. 

Budgeten ska fördelas till nämnderna och gäller del av 2022 och är totalt 10 
miljoner kronor för helår. 

Regionstyrelsen har beslutat att fördela till: 

• Regionstyrelsen 1,2 miljoner kronor 

• Hälso- och Sjukvårdsnämnden 6,2 miljoner kronor 

• Regional Utvecklingsnämnden 0,07 miljoner kronor 

• Folkhögskolestyrelsen 0,05 miljoner kronor 

• Revision 0,004 miljoner kronor 

• Patientnämnden 0,004 miljoner kronor 

 

Uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen 2023–2026 
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i februari 2022 om politisk 
organisation för kommande mandatperiod 2023–2026. Tre 
fullmäktigeberedningar inrättas varav demokratiberedningen är en. Beredningens 
uppdrag är att föra medborgardialog i årliga tematiska arbeten utifrån 
fullmäktigebeslut.  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta en 
uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen. Eftersom 
fullmäktigeberedningen är en ny instans kommer uppdragsbeskrivningen att 
utvärderas årligen och vid behov revideras. 

 

Uppdragsbeskrivning för beredningen för kompetensförsörjning 
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i februari 2022 om politisk 
organisation för kommande mandatperiod 2023–2026. Tre 
fullmäktigeberedningar inrättas varav beredningen för kompetensförsörjning är 
en. Beredningens uppdrag är att beskriva kompetensförsörjningen, både för den 
egna organisationen Region Västerbotten som för Västerbottens län. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta en 
uppdragsbeskrivning för demokratiberedningen. Eftersom 
fullmäktigeberedningen är en ny instans kommer uppdragsbeskrivningen att 
utvärderas årligen och vid behov revideras. 



 
 
 

 

Uppdragsbeskrivning för beredningen för samverkan och 
regional utveckling 
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i februari 2022 om politisk 
organisation för kommande mandatperiod 2023–2026. Tre 
fullmäktigeberedningar inrättas varav beredningen för samverkan och regional 
utveckling är en. Beredningen trädde i kraft redan under innevarande 
mandatperiod. Uppdraget är att jobba länsövergripande med att fånga upp 
relevanta primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckling. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta 
uppdragsbeskrivning för Beredning för kompetensförsörjning 2023-2026. 

Kostnadsfritt vaccin mot kikhosta under graviditet 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om att införa kostnadsfri 
vaccin mot kikhosta under graviditet. 

Kikhosta är en luftvägsinfektion som orsakas av en bakterie. Sjukdomen kan 
medföra komplikationer såsom långdragen hosta, kraftig viktminskning, 
lunginflammation och inflammation i hjärnvävnaden. 

Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos de allra yngsta 
spädbarnen som ännu inte erbjudits vaccination. Skyddseffekten för spädbarn 
genom att vaccinera modern under graviditet är 80 procent vid 0–2 månaders 
ålder och cirka 50 procent vid 0–6 månaders ålder. 

Syftet med vaccination mot kikhosta för gravida är framför allt att skydda de allra 
yngsta spädbarnen som löper störst risk för allvarlig sjukdom, och bland dem 
särskilt riskgruppen för tidigt födda barn. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 15 augusti 2022 att gravida 
vaccineras mot kikhosta. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i oktober att ställa 
sig bakom folkhälsomyndighetens rekommendation att införa gratis vaccin mot 
kikhosta under graviditet och förordade att regionfullmäktige beslutar i enlighet 
med förslaget, vilket man alltså gjort. 

 

Motion om att upphandla produkter utan miljöfarliga eller 
hälsoskadliga kemikalier 
Maria Kristoffersson (C) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska få i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för hur man ställer krav och premierar produkter utan 
miljöfarliga och hälsoskadliga kemikalier vid regionens upphandlingar. 

I svaret på motionen framgår det att det idag finns rutiner och riktlinjer men att 
kompletterande riktlinjer kan utarbetas som möjliggör att produkter utan 
miljöfarliga och hälsoskadliga kemikalier kan premieras. 



 
 
 

Majoriteten föreslår att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Tandvårdstaxa 2023 
Folktandvården i Västerbotten baserar sina årliga justeringar av tandvårdstaxan 
på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser och dess 
justeringar. 

Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2023 till och med 14 januari 
2024 har upprättats. 

Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvård och specialisttandvård 
uppräknas med landstingsprisindex, LPIK, som för 2023 beräknas till 6,8 % av SKR. 
2021 års återinförande av 50% påslag på tandvårdstaxans åtgärder för helgjour, 
vilket gjordes för att avlasta jourverksamheten och följa prissättningen för 
jourverksamhet i övriga regioner i Norrland, föreslås kvarstå 2023. 

Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga 
tandvårdsstödet, justeras för beräknad kostnadsökning enligt LPIK. 

Den interna taxa som reglerar åtaganden mellan regioner föreslås uppräknas med 
LPIK. 

Ersättningen för munhälsobedömning och utbildning av omsorgspersonal justeras 
sedan 2017 årligen. Ersättningen för munhälsobedömning/utbildning vid 
uppsökande verksamhet föreslås liksom tidigare att uppräknas med LPIK. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt följande: 

• Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården 
Västerbotten under tiden 15 januari 2023 till och med 14 januari 2024. 

• Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt 
upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2023. 

• Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2023 enligt upprättat 
förslag. 

 

Fler ärenden som regionstyrelsen behandlade på sammanträdet 
Dessa ärenden finns att ta del av bland handlingarna och beslut i de enskilda 
ärendena framgår av protokollet som publiceras på samma plats några dagar 
efter avslutat sammanträde. 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-11-15  

 

7. Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 

8. Regionstyrelsens uppsikt över Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

10. Förstärkt uppsiktsplikt av aktiebolag 2021 

15. Ägarbidrag 2023 till Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 

16. Kostnadsfördelning inom Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-11-15


 
 
 

17. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans budget och verksamhetsplanering 
2023 

18. Arbetsordning för regionfullmäktige 2023–2026 

19. Tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden 2023–2026 

23. Reglemente för regionstyrelsen för 2023–2026 

24. Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023–2026 

25. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 2023–2026 

26. Reglemente för krisledningsnämnden 2023–2026 

27. Reglemente för patientnämnden 2023–2026 

28. Reglemente för folkhögskolestyrelsen 2023–2026 

29. Reglemente för regionens revisorer 2023–2026 

30. Regelverk Förutsättningar för förtroendevaldas arbete 2023–2026 

32. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans delårsrapport per augusti 2022 

33. Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per augusti 2022 

34. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport per augusti 
2022 

35. Revidering av förbundsordning för Norra sjukvårdsregionförbundet 

37. Ändring av regionfullmäktiges sammanträdestid 2023 

38. Rättelse av regionfullmäktiges beslut om antal ersättare i hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

40. Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord AB 2023 

41. Ägaranvisningar till ALMI Företagspartner Nord för 2023 
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