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Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i april 2020, § 50, finanspolicy för Region Västerbotten.
Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten i regionen, det vill säga hur
tillgångar och skulder ska förvaltas. Enligt Kommunallagen ska regionen förvalta sina
medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan
tillgodoses.
Region Västerbotten har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner. Sedan
1998 förvaltar regionen särskilda medel för dessa framtida pensionsutbetalningar.
Förslag till revidering har nu upprättats. Förslaget innebär bland annat att ersätta
golvmodellen i finanspolicyn med en klassisk dynamisk allokering (dvs frihetsgrader
att tidvis frångå normalvikterna i aktier och räntor) utifrån rådande makroekonomiska
läge men med kraftigt begränsade frihetsgrader från tidigare, samt att regionen följer
marknadens ledande aktörer inom pensionsmedelsförvaltning och justerar portföljens
strategiska vikter till att vikta upp alternativa investeringar och vikta ner aktier och
räntor.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionfullmäktige besluta
Reviderad finanspolicy antas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Petter Nilsson (SD) yrkar att regionstyrelsen beslutar att anta reviderad finanspolicy
med ändringen att stryka fjärde stycket i avsnitt 3.1,
“Placeringar medges ej i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila
bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i
framställningen av fossila bränslen genom t.ex. produktion och prospektering.”
Utöver policydokumentet har Nicklas Sandström (M) och Peter Olofsson (S) varsitt
yrkande om regionens ställningstagande om investering i försvarsindustrin.
Nicklas Sandström (M) yrkar, med stöd av Petter Nilsson (SD) och Hans-Inge
Smetana (KD), att Regionen bör kunna investera i bolag inriktade på svensk
försvarsindustri om det bedöms finansiellt fördelaktigt.
Peter Olofsson (S) yrkar, med stöd av Maria Lundqvist Brömster (L) och Ewa-May
Karlsson (C), att regiondirektören uppdras att utreda frågan om möjligheten att
investera i Svensk försvarsindustri och att en redovisning görs hur övriga regioner och
AP-fonder hanterar frågan.
Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP) yrkar avslag på Nicklas Sandströms
(M) förslag.
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Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Arbetsutskottets förslag ställs mot Petter Nilssons (SD) ändringsförslag.
Därefter ställs Nicklas Sandströms (M), Peter Olofssons (S) och Emma Lindqvist (MP)
och Jonas Karlbergs (V) yrkanden mot varandra. Regionstyrelsen godkänner
beslutsgången.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till reviderad finanspolicy mot Petter
Nilssons (SD) ändringsförslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Därefter ställer ordförande M, S, V och MPs respektive förslag mot varandra och
finner att regionstyrelsen bifaller Peter Olofssons (S) förslag.
Beslut
Regionstyrelsens beslut
Regiondirektören uppdras att utreda frågan om möjligheten att investera i Svensk
försvarsindustri och att en redovisning görs hur övriga regioner och AP-fonder
hanterar frågan.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Reviderad finanspolicy antas.
Reservation
Nicklas Sandström (M), Hans-Inge Smetana (KD), Petter Nilsson (SD), Jonas
Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP) reserverar sig till förmån för egna förslag.
Protokollsanteckning
Regionstyrelsens ledamöter lämnar följande gemensamma anteckning till protokollet:
"Vi fördömer det kraftfullaste Rysslands invasionskrig av Ukraina. De flesta länder i
vår omvärld samt FN och EU har redan infört kraftfulla sanktioner mot Ryssland. I
regionens finanspolicy finns det redan idag reglerat att ”investeringar ska inte göras i
länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU.”.
Det är bra.
Den politiska viljan är att all fortsatt placering av regionens pensionsmedelshantering
inte har någon inriktning mot Belarus och Ryssland så länge nuvarande regimer finns
kvar vid makten. "
Beslutsunderlag
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