KALLELSE
2017-02-10

Ledamöter och ersättare

Landstingsfullmäktiges sammanträde
Tid

Måndagen den 20 februari 2017 enligt nedanstående tider:
10.00

Gruppmöten (Om inte respektive partigruppledare
meddelar annat)

14.30

Träff mellan landstingsfullmäktiges presidium och
partigruppledarna
Lokal: Matsalen, VIP-delen

Tisdagen den 21 februari 2017 enligt nedanstående tider:

Plats

08.30

Sammanträdet öppnas

12.00
(Cirka)

Lunch

13.00

Sammanträdet fortsätter

17.00
(Senast)

Sammanträdet avslutas

20 februari
Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
(M)
(S)
(L)
(C)
(V)
(MP)
(KD)
(SD)

Västerbottensrummet
Styrelserummet
Dorotearummet
Norsjörummet
Storumanrummet
Rådsrummet
Åselerummet
Bjurholmsrummet

21 februari
Sessionssalen, f.d. Stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6 A, Umeå
Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista

Västerbottens läns landsting
Landstingshuset, Köksvägen 11 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsfullmäktige
Förhinder

2017-02-21

Meddela Majlis Israelsson eller Sofia Jonsson om du inte kan delta vid
mötet
090-785 73 13
majlis.israelsson@vll.se

070-622 98 09
sofia.c.jonsson@vll.se

Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.
Logi

Logi är på bokat på Hotell Mimer, Umeå, för alla som har längre än 50 km

Övrigt

Kaffe/Thé finns tillgängligt mellan klockan 09.30-10.30 och 14.30-15.30.
Telefon inkommande samtal samt e-post till fullmäktiges kansli:
072-735 73 13
majlis.israelsson@vll.se
Gemensam inloggningskod kommer att meddelas sammanträdesdagen.

OBS!

Alla handlingar till sammanträdet finns även på Västerbottens läns
landstings hemsida under politik och insyn/protokoll och handlingar.

Enligt uppdrag

Majlis Israelsson
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5

Sammanträdets öppnande

6

Anmälan av nya ersättare i landstingsfullmäktige
VLL 64-2016

Sammanfattning
Anmälan, att Länsstyrelsen den 21 december 2016 genom ny offentlig sammanräkning utsett nya ersättare i landstingsfullmäktige för tiden intill utgången av innevarande mandatperiod enligt följande:
Västerbottens läns norra
Helena Moen (C), Burträsk, ny ersättare i stället för Gunilla Hedlund (C).
Inkallelseordning
1. Sture Andersson
2. Tobias Holmström
3. Helena Moen
Västerbottens läns västra
Lena Hörstedt (V), Storuman, ny ersättare i stället för Britt-Marie Snell-Perdahl (V).
Inkallelseordning
1. Eve Högberg
2. Anders Jacobson
3. Lena Hörstedt
Beslutsunderlag
 Skrivelser från Länsstyrelsen
Landstingsfullmäktiges beslut
Anmälan noteras till protokollet.

7

Anmälan av inkallade ersättare i landstingsfullmäktige

8

Upprop

9

Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering
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Anmälan av interpellationer
VLL 353-2017

Inkomna interpellationer
Nr 62-2016 från Carin Hasslow (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Neddragning av vårdplatser på Skellefteå lasarett har fått stora
konsekvenser.
VLL 2422:1-2016
Nr 63-2016 från Marianne Normark (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Varken TV eller radio på sjukvårdssalar.
VLL 2524:1-2016
Nr 1-2017 från Marianne Normark (L) ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
Landstinget är inte längre den självklara arbetsgivaren för sjuksköterskor.
VLL 54:1-2017
Nr 2-2017 från Henrik Agerhäll (-) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Rutiner kring rabatterad vård för utlänningar.
VLL 100:1-2017
Nr 3-2017 från Birgitta Nordvall (KD) ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
Varför slutar personalen?
VLL 110:1-2017
Nr 4-2017 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Marianne Normark
(L) och Birgitta Nordvall (KD) ställd till landstingsråd LiseLotte Olsson (V). Är du
beredd att avbryta försöket med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön?
VLL 114:1-2017
Nr 5-2017 från Marianne Normark (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Sjukhusmaten – en del i tillfrisknandet.
VLL 136:1-2017
Nr 6-2017 från Nicklas Sandström (M) ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
Införande av vaccination mot rotavirus.
VLL 178:1-2017
Nr 7-2017 från Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Jens
Wennberg (L), Thommy Bäckström (L) och IngMarie Westh (L) ställd till landstingsstyrelsens ordförande. Dags att lägga ned Region Västerbotten.
VLL 192:1-2017
Nr 8-2017 från Birgitta Nordvall (KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensamkommande barn.
VLL 197:1-2017
Nr 9-2017 från Ewa-May Karlsson (C) ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
Införa KRY.se i landstinget.
VLL 215:2-2017
Nr 10-2017 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Synprövning av 5 ½ åringarna på barnavårdscentralen (BVC).
VLL 272:1-2017
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Nr 11-2017 från Anna-Karin Lundberg (KD) ställd till landstingsstyrelsens ordförande. Frisk eller sjuk kyckling.
VLL 273:1-2017
Landstingsfullmäktiges beslut
Interpellationerna får ställas.
Beslutsunderlag
 Inkomna interpellationer

11

Anmälan av frågor
VLL 354-2017

Inkomna frågor
--Landstingsfullmäktiges beslut
---

12

Anmälan av motioner
VLL 355-2017

Inkomna motioner

Bereds av

Nr 19-2016 från Marianne Normark (L) m.fl.
Akademiska vårdcentraler ett lyft för primärvården
VLL 2129:1-2016

Landstingsstyrelsen

Nr 20-2016 från Nicklas Sandström (M), Ewa-May
Karlsson (C), Marianne Normark (L) och Birgitta
Nordvall (KD)
Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan
mellan landsting och kommun
VLL 2315:1-2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 21-2016 från Jarl Folkesson (C)
Inriktningsbeslut om närvårdsreform i Västerbotten
VLL 2352:1-2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 22-2016 från Henrik Agerhäll (-)
Anmälning av betalningsodugliga för deportation
VLL 2398:1-2016

Landstingsstyrelsen
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Nr 23-2016 från Birgitta Nordvall (KD)
Ökad möjlighet till läkarkontakt – inför digital
läkarmottagning
VLL 2407:1-2016

Landstingsstyrelsen

Nr 24-2016 från Carin Hasslow (L)
Öppna fler vårdplatser på Skellefteå lasarett
VLL 2502:1-2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 25-2016 från Birgitta Nordvall (KD) m.fl.
IT i ambulans ger patientsäkerhet
VLL 2556:1-2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 26-2016 från Marianne Normark (L) m.fl.
Ungdomsmottagning via mobiltelefonen
VLL 2586:1-2016

Landstingsstyrelsen

Landstingsfullmäktiges beslut
Anmälan från landstingsstyrelsens arbetsutskott noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
 Inkomna motioner

13

Revisorernas rapport till landstingsfullmäktige

14

Besvarande av interpellationer

15

Motion nr 17-2015 från Carin Hasslow (L). Behov av ett hospice i
Skellefteå
VLL 2575-2015

Sammanfattning
Carin Hasslow (L) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att
Västerbottens läns landsting ska utreda behovet av ett hospice i Skellefteå
liknande Axlagården i Umeå.
Ett förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs den palliativa
vården i landstinget. Av yttrandet framgår att det finns specialiserad palliativ vård
inom Avancerad Hemsjukvård, AHS, Västerbotten och att det finns palliativa
konsultteam i Lycksele, Skellefteå och Umeå. AHS i Skellefteå och Umeå skriver
in patienter till dygnet-runt-vård när behovet finns. I Umeå finns ett hospice som
ägs och drivs av en stiftelse. Resultaten i Svenska palliativregistret är mycket
goda för AHS Västerbotten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträde den 29 september 2016,
§ 137, beslutat avslå motionen.
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Motionen bordlades vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 15-16 november
2016, § 176, då motionären inte var närvarande vid sammanträdet.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Motion nr 17-2015
 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2016-09-29, § 137
 Förslag till motionsyttrande

Handläggning i landstingsstyrelsen
Yrkande
Marianne Normark (L) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Reservation av Marianne Normark (L) till förmån för eget yrkande.

16

Motion nr 8-2016 från Marianne Normark (L). Inför mobil
röntgenverksamhet
VLL 674-2016

Sammanfattning
Marianne Normark (L) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att man
på försök ska införa mobil röntgen/ultraljud i Västerbottens läns landsting. Motiv till
förslaget är bland annat att tjänsten syftar till att underlätta för boende i särskilda
boendeformer och klienter i kriminalvården vid enklare former av trauman och
mindre allvarliga sjukdomstillstånd som inte kräver akut omhändertagande. Andra
fördelar som anges är att belastning på akutmottagningarna minskar.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet redogörs för den röntgenverksamhet som i dag finns i länet. Röntgenutrustning finns inte bara på de tre
sjukhusen utan även vid samtliga sjukstugor. Vidare har en regiongemensam
upphandling av en mobil MR-tjänst precis slutförts, vars syfte framför allt är att
hjälpa till att lösa den kösituation som funnits vad gäller tillgänglighet till magnetkamerautrustning.
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Vid beräkning av möjlig effektivitet hos en mobil röntgen-/ultraljudstjänst i
Västerbottens läns landsting har de förutsättningar som råder i länet beaktats,
exempelvis vad gäller antalet undersökningar möjliga att genomföra i förhållande
till långa restider samt att redan existerande utrustning finns tillgänglig i stora delar
av länet. Med hänsyn till volymer, avstånd och personal, i jämförelse med de
andra landstingen och regionerna, bedöms mobil röntgen inte vara ett kostnadseffektivt alternativ för Västerbottens läns landsting.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträde den 2 november 2016, § 154,
beslutat avslå motionen.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Motion nr 8-2016
 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2016-11-02, § 154
 Förslag till motionsyttrande

Handläggning i landstingsstyrelsen
Yrkanden
Marianne Normark (L), med stöd av Carin Hasslow (L), yrkar bifall till motionen.
Reservation
Reservation av Marianne Normark (L) och Carin Hasslow (L) till förmån för eget
förslag.

17

Motion nr 13-2016 från Maria Kristoffersson (C). Samernas
hälsa – Kompetenshöjning för att nå en jämlik vård
VLL 1237-2016

Sammanfattning
Maria Kristoffersson (C) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för hur kompetensinsatser för
landstingets personal kan genomföras utifrån motionens anslag.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens
läns landsting sedan 2012 har haft kontinuerliga samråd med samerna. Landstinget har redan haft flera kompetenshöjande utbildningar för landstingets personal
och fler utbildningar planeras framöver i hela länet.
Samverkansnämnden har vid sammanträde den 23 september 2016, § 23, beslutat att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
 Motion nr 13-2016
 Samverkansnämndens beslut 2016-09-23, § 23
 Förslag till motionsyttrande

Handläggning i landstingsstyrelsen
Yrkande
Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Reservation av Ewa-May Karlsson (C) till förmån för eget yrkande.

18

Behandling via internet. Tillämpning av patientavgift
VLL 21-2017

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2016, § 122, att en patientavgift för behandling via internet införs från och med den 1 januari 2017 och att avgiften omfattas
av högkostnadsskyddet.
Behandling via internet innebär att patienten tar del av sin behandling uppdelad i
avsnitt eller moduler som tillsammans utgör en behandlingsserie. Olika typer av
internetbehandling varierar i omfattning och frekvens, men generellt ska varje
avsnitt eller modul vara slutfört innan nytt avsnitt kan påbörjas. En traditionell behandling av exempelvis Kognitiv beteendeterapi, KBT, omfattar en serie fysiska
besök hos en behandlare. Behandling via internet, iKBT, är upplagd på motsvarande sätt där ett fysiskt besök motsvarar ett avsnitt via internet.
Beslutet att patientavgift införs för internetbehandling klargör inte om avgiften avser en hel behandlingsserie eller om patientavgift ska tas ut för varje avslutat avsnitt. Då det är ett nytt område som tidigare inte omfattas av någon avgift, och där
vägledning för tillämpning inte finns nationellt, är det av principiell betydelse att det
fastställs hur patientavgiften för internetbehandling ska tillämpas i Västerbottens
läns landsting.
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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Behandlingsprogram via internet beläggs med patientavgift för sjukvårdande behandling per genomfört avsnitt eller motsvarande indelning. Ett avsnitt likställs
med ett fysiskt öppenvårdsbesök.
Beslutsunderlag
 Slutrapport ”Avgifter och ersättning vid internetbehandling”

19

Specialkost, egenavgift
VLL 61-2017

Sammanfattning
Under 2009 infördes, enligt rekommendation av Norrlandstingens Regionförbund,
egenavgifter i regionen för FSMP, Food for Special Medical Purposes.
Beslutet innebar förutom införande av egenavgifter vid förskrivning även att
glutenfria produkter begränsades till enbart förskrivning till barn under 16 år.
Vid förskrivning av FSMP till barn från fyllda 16 år upp till 19 år gäller en avgift på
120 kronor per månad, samma avgift som för barn under 16 år, vilket är lagstadgat
och ingår i läkemedelsförmånen.
Nivån för egenavgiften vid förskrivning beslutades bli för vuxna 250 kronor
(tilläggsnutrition), 750 kronor halvnutrition och 1.500 kronor helnutrition (= hela
dagsbehovet) per månadsuttag. Avgifterna ingår inte i högkostnadsskyddet.
Egenavgiftsnivån för vuxna baserades på Konsumentverkets (KO) beräkningar för
livsmedelskostnader för olika grupper i ett hushåll med olika åldersgrupper. Enligt
beslutet skulle också en årlig uppräkning utifrån dessa beräkningar göras, vilket
inte har skett sedan införandet 2009.
Norrländska läkemedelsrådet gav våren 2015 representanter i länen uppdraget att
se över och föreslå uppräkningsnivå för egenavgifter vid förskrivning av FSMP
inom regionen. Ett förslag har nu arbetats fram, vilket baseras på konsumentverkets beräkningar av livsmedelskostnader för matkorgar när all mat lagas
hemma, för olika åldersgrupper (18-75 år) med hänsyn tagen till kön.
I förslaget har en viktning av kostnaden gjorts till fördel för äldre personer, då matkostnaderna kan vara något lägre för denna grupp och merparten av patienterna
tillhör de äldre åldersgrupperna. Kostnaden för helnutrition utan viktning mot äldre
åldersgrupper skulle bli 1.950 kronor.
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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Följande egenavgifter införs för FSMP inom Västerbottens läns landsting;
Hel nutrition, avgiftsnivå 1.800 kronor per månad
Avgift för de som har sondnäring och/eller kosttillägg som sin enda näringskälla.
Smakportioner av finfördelad mat kan ingå, men har inte som huvudsyfte att vara
en del av nutritionsbehandlingen.
Halv nutrition, avgiftsnivå 900 kronor per månad
Avgift för de som har betydande behov av speciallivsmedel i sitt dagliga kosthåll,
där minst halva, men inte hela det individuella närings- och energibehovet kommer
från speciallivsmedel.
Anmärkning: Denna avgiftsnivå tillämpas för de med låga energibehov som har
sondnäring och/eller kosttillägg som enda näringskälla motsvarande ≤ 1 000 kcal
per dygn.
Tilläggsnutrition, avgiftsnivå 400 kronor per månad
Avgift för de som har behov av komplettering av maten med kosttillägg. Tilläggsnutritionen motsvarar mindre än halva det individuella närings- och energibehovet.
Här ingår även preparat för medicinsk behandling t.ex. produkter vid metabol sjukdom, energimoduler, berikningsprodukter.
Anmärkning: För patienter med tillägg motsvarande ≤ 400 kcal per dag tas en
avgift på 250 kronor per månad.
Beslutsunderlag
 Uppräkning av egenavgifter
 Beskrivning av uppräkning av egenavgifter

11 (18)

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsfullmäktige
20

2017-02-21

Körkortsintyg på grund av medicinsk diagnos. Avgift vid årlig
förnyelse
VLL 62-2017

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2016 om patientavgifter som ska gälla från
och med januari 2017. Beslutet innebar att de avgifter som gäller för åtgärder och
tjänster som faller utanför socialförsäkringsbalken kvarstår på samma nivå som för
år 2016.
Under år 2016 har det uppmärksammats fall där avgiften för körkortsintyg, 1.000
kronor, fått oväntade ekonomiska konsekvenser för vissa patienter. Berörda
patienter som innehar körkort och som på grund av en medicinsk diagnos måste
ompröva sitt körkortstillstånd till Trafikverket årligen, drabbas särskilt hårt. Detta
gäller exempelvis patienter med diabetes typ 1 eller patienter med läkemedelsbehandlad neuropsykiatrisk diagnos.
Mot bakgrund av detta föreslås en differentiering av avgiften för körkortsintyg enligt följande:
För patienter som har körkort och som har en medicinsk diagnos som medför att
körkortstillståndet till Trafikverket måste omprövas årligen är patientavgiften 200
kronor. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Avgiftsförändringen gäller
från och med 1 mars 2017. Körkortsintyg som måste omprövas med längre intervall än årligen omfattas inte av avgiftsförändringen.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Avgiften för körkortsintyg ändras från 1.000 kronor till 200 kronor för patienter som
har körkort och som har en medicinsk diagnos som medför att körkortstillståndet
till Trafikverket måste omprövas årligen.
Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Avgiftsförändringen gäller från och
med 1 mars 2017.
Körkortsintyg som måste omprövas med längre intervall än årligen omfattas inte
av avgiftsförändringen.
Beslutsunderlag
 PM

12 (18)

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsfullmäktige
21

2017-02-21

Inera AB. Överlåtelse av aktier
VLL 2379-2016

Sammanfattning
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär en närmare anknytning till Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) arbete med verksamhetsutveckling och att
bredda verksamheten till att även omfatta kommunerna. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess har styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutat
att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. En
förutsättning för detta förvärv är att samtliga landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB. Den ändrade inriktningen för
bolaget kommer till uttryck i de förslag till ändrat aktieägaravtal samt ändrad
bolagsordning och ändrat ägardirektiv som utarbetats och som redovisas i
ärendet. Det förutsätts att landsting och regioner ställer sig positiva till
ändringarna, som senare ska beslutas av ägarråd och bolagsstämma.
Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en
styrelse med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och landstingssektorn ingår.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
genom affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden.
Genom att samtliga kommuner, landsting och regioner är delägare i företaget, kan
medlemmarna köpa från Inera AB, utan upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Detta ligger också i linje med
SKLs uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige föreslås besluta:
Västerbottens läns landsting överlåter till SKL Företag AB 145 av Västerbottens
läns landsting 150 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 1.232.500 kronor samt
därmed godkänna i ärendet redovisat överlåtelseavtal.
I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns.
Landstinget ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrad bolagsordning för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.
Landstinget ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrat ägardirektiv
för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.
Till Västerbottens läns landstings ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse …
och att uppdra åt ombudet att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om
ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.
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Förslag till överlåtelseavtal inklusive underbilaga 1.1, 1.2 och 1.3
Förslag till aktieägaravtal
Förslag till bolagsordning
Förslag till ägardirektiv

Regionbildning 2019, avslutande av deltagande i förberedelsearbete
VLL 1120-2016

Sammanfattning
Med anledning av Indelningskommitténs delbetänkande den 30 juni 2016
(SOU 2016:48), med förslag om ny länsindelning 2019, beslutade landstingen i
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen om ett
förberedelsearbete. Till detta förberedelsearbete inbjöds partidistrikten i de fyra
länen att nominera deltagare.
Landstingsfullmäktige (§ 114-2016) beslutade att Västerbottens läns landsting ska
delta i projektet avseende förberedelsearbete inför en kommande regionbildning.
Landstingsfullmäktige beslutade även om arvodesregler för de ledamöter och ersättare som utsetts i styrgrupp och arbetsgrupper samt uppdrog till landstingsstyrelsen att utse ledamöter och ersättare.
Den 18 november 2016 meddelade ansvarig minister att regeringen inte kommer
att föreslå ny länsindelning inför 2019. Som en konsekvens av detta beslutade
styrgruppen för förberedelseprojektet vid sammanträde den 8 december 2016 att
de fyra politiska arbetsgrupperna i projektet upphör samt att rekommendera landstingen/regionen att avsluta förberedelsearbetet för ny länsindelning 2019.
De sakkunniggrupper som utsetts av direktörsstyrgruppen i projektet har fått en
instruktion om att avsluta sitt arbete till tidigare beslutat datum, 20 december, och
att i sin summering betona den tredje frågeställningen i uppdraget, dvs. förslag till
samverkansområden oavsett ny länsindelning.
Sakkunniggrupperna har redovisat sina underlag som arbetsmaterial till landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Region Jämtland
Härjedalen.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Västerbottens läns landsting avslutar sitt deltagande i projekt för förberedelsearbetet gällande regionbildning inför 2019.
Ledamöter och ersättare som utsetts till styrgrupp och arbetsgrupper entledigas
från sina uppdrag.
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Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele. Permutation
VLL 2326-2016

Sammanfattning
Styrelsen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele har hos Kammarkollegiet ansökt
om permutation av stiftelsens stadgar avseende §§ 2, 3, 12 och 25.
Kammarkollegiet avslog ansökan gällande § 2 andra stycket, men tillstyrkte ansökan i övriga delar.
Kammarkollegiets beslut innebär att av de tre ledamöter och ersättare som utses
av Lycksele kommun ska en ledamot/ersättare inte längre nomineras av Lycksele
Hembygdsgille.
Sedan stiftelsen bildades har mandatperioden för kommunala val ändrats från tre
till fyra år. Mandattiden för stiftelsens styrelseledamöter, suppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter ändras så att den överensstämmer med övriga val för
kommun och landsting.
§ 25, som reglerar upplösning är ett ogiltigt upplösningsförbehåll och upphävs
därför.
Styrelsen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele ansöker om namnändring till
Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar. En sådan namnändring godkänns
av Länsstyrelsen efter beslut av stiftarna.
Ändring av stadgarna görs av samstämmigt beslut av stiftarna.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Stadgarna för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele fastställs enligt Kammarkollegiets
beslut.
Stiftelsens namn ändras till Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar.
Beslutsunderlag
 Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele protokoll 2016-08-29
 Kammarkollegiet. Beslut 2016-06-17

15 (18)

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsfullmäktige
24

2017-02-21

Valärenden
VLL 10-2017

Entlediganden
Åsa Holmgren (S), Lycksele, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Viltförvaltningsdelegationen.
Eva Emilsson (L), Lycksele, har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman i
Förvaltningsrätten.
Magdalen Alatalo, Bygdeå, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
Science Park i Umeå AB.
Isac Öberg (M), Umeå, har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Fyllnadsval
Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen i stället för Åsa Holmgren (S)
Veronica Berg (S)
Smörbäcksvägen 23
905 92 Umeå
Ersättare i Viltförvaltningsdelegationen i stället för Veronica Berg (S)
Josefina Skerk (S)
Bergnäs 135
924 94 Sorsele
Nämndeman i förvaltningsrätten i stället för Eva Emilsson (L)
Ledamot i styrelsen för Science Park i Umeå AB i stället för Magdalen Alatalo
Ersättare i landstingsstyrelsen i stället för Isac Öberg (M)
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden i stället för Isac Öberg (M)
Val
Ägarombud Inera AB (ordinarie och ersättare)
Valberedningens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Valberedningens förslag till entlediganden, fyllnadsval och val godkänns.
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden omedelbart.
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Handlingar för kännedom
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Skrivelse från landstingets revisorer den 24 november 2016 gällande granskning
av kontroll över kostnader för utomlänsvård.
VLL 2428:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 24 november 2016 gällande granskning
av kontroll över intäkter för regionvård.
VLL 2429:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 25 november 2016 med information från
landstingets revisorer.
VLL 1241:6-2016
Nyhetsbrev nr 6 oktober 2016 från landstingets revisorer.
VLL 1241:7-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 27 oktober 2016 gällande granskning av
delårsrapport per augusti 2016.
VLL 1241:8-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 20 december 2016 gällande granskning
av basenhet medicincentrum.
VLL 2623:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 20 december 2016 gällande följsamhet till
regler och rutiner för attestering.
VLL 2624:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 20 december 2016 gällande samverkan
av vård till äldre multisjuka.
VLL 2625:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 20 december 2016 gällande samverkan
av vård till personer med missbruk och beroende.
VLL 2626:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 20 december 2016 gällande kontroll över
införandet av ledningssystemet år 2016.
VLL 2627:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 20 december 2016 gällande landstingets
kontroll över konstföremål.
VLL 2628:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 25 januari 2017 gällande styrning och
kontroll över personalkostnader.
VLL 231:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 25 januari 2017 gällande vård av äldre.
VLL 232:1-2017
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Skrivelse från landstingets revisorer den 25 januari 2017 gällande styrning och
kontroll över vårdplatser.
VLL 233:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 25 januari 2017 gällande granskning av
HR-funktionens stöd till landstingets chefer.
VLL 234:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 25 januari 2017 gällande uppföljande
granskning av landstingets budgetprocess.
VLL 235:1-2017
Landstingsfullmäktiges beslut
Ovanstående handlingar för kännedom läggs till handlingarna.
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