
 

Region Västerbotten 

Sammanfattning från 
regionstyrelsen den 6 december 
2022

Här är en sammanfattning av de beslut som regionstyrelsen fattade vid sitt 
sammanträde den 6 december.  

För handlingar till ärendena, se:   

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-12-06  

Protkoll publiceras på ovanstående sida några dagar efter avslutat sammanträde. 

5. Region Västerbottens finansrapport per oktober 2022 
En portföljsammanställning för Region Västerbotten under perioden 2005-08-31 - 
2022-10-31 har upprättats. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna rapporten. 

(Se sammanställningen i handlingar till ärende 5) 

6. Investering av medicinsk teknik PET/CT 
Inom radiologin används PET/CT som diagnostiskt verktyg. Undersökningar med 
PET CT spås öka markant, då en mer utvecklad teknik och ökad kunskap inom 
området medför att nya patientgrupper kan inkluderas. 

Den ökade produktionen ställer större krav på driftsäkerhet, vilket nuvarande 
föråldrade utrustning inte uppfyller. 

Med ny utrustning kommer sjukvårdens förmåga att utreda, diagnostisera och 
behandla onkolog- och neurologpatienter öka, vilket kan leda till en mer 
kostnadseffektivare vårdprocess. 

Mot bakgrund av detta har regionstyrelsen beslutar att bevilja ett 
investeringsärende för PET/CT med finansiering inom ramen för investeringar 
medicinsk teknik. 

 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2022-12-06


 
 
 

7. Investering av medicinsk teknik Linjäraccelerator och beslut 
om inledande av upphandling 
Inom strålbehandlingen används linjäracceleratorutrustning som nu nått slutet på 
sin tekniska livslängd och behöver ersättas. Investering i ny teknik ger ökad 
funktionalitet och bättre behandlingskvalitet. 

En upphandling av ny utrustning behöver göras och investeringen täcks inom 
befintliga budgetramar. 

Regionstyrelsen har beslutat att genomföra upphandling och en reinvestering av 
en linjäraccelerator. 

Upphandling av en option för ytterligare en linjäraccelerator ska genomföras. 
Regiondirektören får i uppdrag att genomföra upphandling enligt ovan och fatta 
kommande beslut som krävs inklusive investeringsbeslut för utrustning enligt 
option. 

8. Ny reservkraftsbyggnad vid Skellefteå lasarett, byggnad 115 
Regionstyrelsen har beslutat att regiondirektören får i uppdrag att genomföra 
investering och upphandling av ny reservkraftsbyggnad på Skellefteå lasarett 

I samband med uppförande av nya byggnader på sjukhusområdet i Skellefteå 
behöver kapaciteten på reservkraften tryggas enligt rekommendationer för 
robusta sjukhus. 

Hela investeringen för Skellefteå nya sjukhus ligger i beslutad investeringsplan.  

Den befintliga anläggningen är omodern. Reservdelar saknas, vilket medför risk 
för avbrott. Dagens placering tillsammans med panncentralen medför begränsad 
utbyggnadskapacitet för att klara uppdraget. 

I och med investering i ny anläggning kan reservkraften även använda 
miljöklassad diesel. 

9. Reviderad plan för krisstöd vid särskild händelse 
Regionstyrelsen har beslutat att godkänna en reviderad plan för krisstöd vid 
särskild händelse  

När gällande plan för krisstöd vid särskild händelse skrevs så var den övergripande 
planen för kris- och katastrofmedicinsk beredskap ännu inte beslutad. Eftersom 
den som ger grundförutsättningar och kontext för krisstödsorganisationen så 
behövdes mindre revideringar nu ske för att uppnå samstämmighet mellan planen 
för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och krisstödsplanen. 

10. Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023 
Regionstyrelsen har beslutat att anta verksamhetsplan och budget för 2023. 

Planen innehåller delmål som visar vad regionstyrelsen ska göra under 2023 för 
att bidra till fullmäktiges mål. Dessutom ekonomiska förutsättningar och budget, 
som baseras på fullmäktiges resultatbudget för år 2023 samt finansiella mål och 
ekonomiska ramar per styrelse och nämnd. 



 
 
 

Regionfullmäktige har beslutat i regionplanen 2023 att ställa 3 869 miljoner 
kronor till regionstyrelsens förfogande i 2023 års budget. Styrelsens budget är 
uppdelad på beställare primärvård, beställare tandvård, Digitalisering och Service, 
Regiongemensamma stödfunktioner och anslag, avskrivningar samt externa 
pensionskostnader. 

I verksamhetsplanen finns bland annat satsningar på ungdomsmottagning, utökad 
lokalvård för att minska problemen med byggnadsrelaterad ohälsa samt 
satsningar inom digitalisering och stödsystem. 

Inför år 2023 påverkas Region Västerbotten av de omvärldsfaktorer som lett till en 
hög inflation och försämrade ekonomiska utsikter. Inflationen leder till ökade 
kostnader och därför kommer prioriteringar och åtgärder inom flera områden att 
vara nödvändigt. Till exempel ökar regionens kostnader för pensioner kraftigt år 
2023 på grund av den höga inflationen. 

11. Ändring av tidplan för beslut om regionplan 2024 samt 
uppdrag att utreda ny plan- och budgetprocess 
Regionstyrelsen har beslutat regionplanen för 2024 ska antas i regionfullmäktige i 
november 2023 baserat på osäkert världsläge och utfallen av tilläggsuppdragen 
2023. 

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad budget- och 
planeringsprocess med syftet att få ned ledtid och en djupare 
verksamhetsförankring än idag. Översynen ska göras i nära samråd med 
nämnderna. 

Bakgrunden till beslutet är regionplanen 2023 innehåller fem större uppdrag som 
syftar till att reducera kostnaderna inom regionen för att möta budgetprognosen. 
Dessa uppdrag och dess utfall är viktiga faktorer för att både region, nämndplan 
och budget 2024 blir relevanta. Uppdragen sträcker sig längre än tidsramen för 
när regionplanen för kommande år ska vara klar. 

Det råder också en stor ekonomisk osäkerhet kopplat till rådande världsläge och 
inflation. Av den anledningen är aprils skatteprognos väldigt osäker och även 
prognosen för pensionskostnaderna. Därför föreslås att regionplanen för 2024 
antas i november 2023 istället för i juni. 

12. Yttrande över Länsstyrelsens remiss "Ett jämställt 
Västerbotten 2023–2030" 
Region Västerbotten har getts möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsens 
länsstrategi för jämställdhet och ett jämställt Västerbotten 2023–2026, som håller 
på att tas fram. 

Region Västerbotten har varit med i framtagandet strategin genom 
Länsdelegationen för jämställdhet samt det regionala jämställdhetsnätverket. 

I sitt yttrande är Region Västerbotten positiva till och välkomnar framtagandet av 
länsstrategin för jämställdhet. Inte minst de möjligheter strategin ger att samla 
länets aktörer kring regionala mål och prioriteringar för jämställdhet i 
Västerbotten. Synpunkter på länsstrategin har sammanställts i två yttranden, ett 



 
 
 

från regionala utvecklingsförvaltningens arbetsutskott och ett från övriga 
förvaltningar. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna förslag till yttrande som svar på 
remissen. 

13. Sekretessärende gällande leverantörsfråga 
<Sekretessärende enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Underlag till ärendet hanteras separat. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna redovisningen. 


