KALLELSE
2017-04-12

Ledamöter och ersättare

Landstingsfullmäktiges sammanträde
Tid

Måndagen den 24 april 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 25 april 2017 enligt nedanstående tider:
08.30

Sammanträdet öppnas

12.00
(Cirka)

Lunch

13.00

Sammanträdet fortsätter

17.00
(Cirka)

Sammanträdet avslutas

Onsdagen den 26 april 2017 enligt nedanstående tider:
08.30

Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2016
- Behandling av punkterna 24-25 i föredragningslistan
- Fortsatt behandling av resterande ärenden på föredragningslistan

12.00
(Cirka)

Lunch

13.00

Sammanträdet fortsätter

17.00
(Senast)

Sammanträdet avslutas

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

Plats

2017-04-25--26

24 april
Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
(M)
(S)
(L)
(C)
(V)
(MP)
(KD)
(SD)

Västerbottensrummet
Styrelserummet
Dorotearummet
Norsjörummet
Storumanrummet
Rådsrummet
Åselerummet
Bjurholmsrummet

25-26 april
Sessionssalen, f.d. Stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6 A, Umeå
Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista

Förhinder

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 Aveny, 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

4

6

Anmälan av inkallade ersättare i landstingsfullmäktige

4

7

Upprop

4

8

Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

4

9

Anmälan av interpellationer

4

10

Anmälan av frågor

5

11

Anmälan av motioner
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Besvarande av interpellationer
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Motion nr 10-2016 från Marianne Normark (L) m.fl. Bygg ett nytt
operationshus vid Norrlands universitetssjukhus
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hela länet
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Motion nr 12-2016 från Ewa-May Karlsson (C). Mellanvårdsform

8

16

Motion nr 14-2016 av Lena Riedl (M). Karriärtjänster för undersköterskor

9

17

Motion nr 15-2016 från Henrik Agerhäll (-). Förstärkta rutiner vid önskemål
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Motion nr 17-2016 från Nicklas Sandström (M). Fortsatt högt antal
utskrivningsklara patienter som blir kvar på länets sjukhus i onödan
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5

Sammanträdets öppnande

6

Anmälan av inkallade ersättare i landstingsfullmäktige

7

Upprop

8

Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

9

Anmälan av interpellationer
VLL 353-2017

Inkomna interpellationer
Nr 12-2017 från Henrik Agerhäll (-) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Intyg om psykisk ohälsa som vapen i asylprocessen.
VLL 477:1-2017
Nr 13-2017 från Marianne Normark (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Kris i barn- och ungdomspsykiatrin.
VLL 627:1-2017
Nr 14-2017 från Birgitta Nordvall (KD) ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
Vad kostar patientskadorna?
VLL 646:1-2017
Nr 15-2017 från Birgitta Nordvall (KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Vaccineras alla barn enligt BVC vaccinationsprogram?
VLL 682:1-2017
Nr 16-2017 från Carin Hasslow (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Hur kommer sommaren 2017 att se ut på Skellefteå lasarett?
VLL 693:1-2017
Nr 17-2017 från Liv Granbom (M) ställd till landstingsstyrelsens ordförande. Nya
arbetssätt på våra hälsocentraler.
VLL 754:1-2017
Nr 18-2017 från Marianne Normark (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Varför fullföljs inte de politiska besluten?
VLL 770:1-2017
Nr 19-2017 från Carin Hasslow (L) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Hur ser cancerrehabiliteringen ut i Västerbotten?
VLL 769:1-2017
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Nr 20-2017 från Daniel Ögren (C) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Vad kan göras för att minska förlossningsskadorna i Västerbotten?
VLL 806:1-2017
Nr 21-2017 från Thommy Bäckström (L) ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
Vill (S) ta nya tag för att klara personalförsörjningen?
VLL 807:1-2017
Nr 22-2017 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Landningsplats för ambulanshelikopter vid Malå sjukstuga/hälsocentral.
VLL 848:1-2017
Nr 23-2017 från Betty-Ann Nilsson (KD) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande. Jämlik tandvård till behövande i Västerbottens län.
VLL 849:1-2017
Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Interpellationerna får ställas.
Beslutsunderlag
 Inkomna interpellationer

10

Anmälan av frågor
VLL 354-2017

Inkommen fråga
Nr 2-2017 från Andreas Löwenhöök (M) ställd till landstingsstyrelsens ordförande.
PSA-prov på arbetstid.
VLL 874:1-2017
Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Frågan får ställas.
Beslutsunderlag
 Inkommen fråga
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Anmälan av motioner
VLL 355-2017

Inkomna motioner

Bereds av

Nr 1-2017 från Daniel Öhgren (C)
Likvärdig vård i hela länet
VLL 159:1-2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 2-2017 från Nicklas Sandström (M)
Inför en informations- och bemötandegaranti
VLL 266:1-2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 3-2017 från Liv Granbom (M)
Mer frihet på ålderns höst med bättre syn
VLL 579:1-2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Anmälan från landstingsstyrelsens arbetsutskott noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
 Inkomna motioner

12

Besvarande av interpellationer

13

Motion nr 10-2016 från Marianne Normark (L) m.fl. Bygg ett nytt
operationshus vid Norrlands universitetssjukhus
VLL 826-2016

Sammanfattning
Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), IngMarie Westh (L)
och Jens Wennberg (L) har till landstingsfullmäktige anmält motionen Bygg ett nytt
operationshus vid Norrlands universitetssjukhus.
Motionärerna föreslår att Västerbottens läns landsting beslutar att påbörja
planering för byggande av ett nytt hus vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) som
framför allt ska inrymma operationsverksamhet.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att fastigheten
där operationsavdelningarna är placerade, byggnad 3A, är av sådan natur kapacitetsmässigt och hållbarhetsmässigt att det inte är rekommendabelt att renovera i
någon större utsträckning och att behov av ny byggnad finns.
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Landstingsfullmäktige
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Västerbottens läns landsting påbörjade ett idé- och behovsarbete för ett nytt
operationshus/teknikhus Nus 2014-2016. Material som tagits fram kommer att
användas i fortsatt arbete under 2017 för att sedan införlivas i fastighetsutvecklingsplan och lokalförsörjningsplan för Nus sjukhusområde. Arbetet fick lov att
pausas under 2016 på grund av de evakueringar och ombyggnationer som pågår
på Nus och där många verksamheter blir påverkade. Planerna är att renovera
stora delar av fastighetsbeståndet på Nus för vårdplatser och mottagningar samt
att bygga ett hus som försörjer operativ och annan tekniktung vård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 16 februari 2017, § 15, behandlat motionen
och föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 Motion nr 10-2016
 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2017-02-18, § 15
 Förslag till motionsyttrande

Beredning i landstingsstyrelsen
Yrkande
Marianne Normark (L) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Marianne Normark (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

14

Motion nr 11-2016 från Ewa-May Karlsson (C) m.fl. Möjlighet till
utbildning i hela länet
VLL 903-2016

Sammanfattning
Ewa-May Karlsson (C) och Daniel Öhgren (C) har anmält motionen Möjlighet till
utbildning i hela länet till landstingsfullmäktige.
Landstingets behov av medarbetare ökar och det finns behov av medarbetare i
hela länet, framförallt inom primärvården, kommunerna har ett likartat behov inom
omsorgen. I motionen framgår det att många kan tänka sig ett arbete inom hälsooch sjukvården på eller i anslutning till sin hemort om det gavs möjlighet till utbildning/vidareutbildning utan att behöva flytta under kortare eller längre tid.
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Mot bakgrund av detta föreslår Ewa-May Karlsson (C) och Daniel Öhgren (C) att
landstingsfullmäktige beslutar att landstinget tar initiativ att tillsammans med olika
utbildningsanordnare skapa fler skräddarsydda utbildningar som i förlängningen
möjliggör lokal rekrytering av medarbetare.
Förslag till motionsyttrande har upprättats där det bland annat framgår att landstinget arbetar aktivt inom länet för att intressera människor att utbilda sig inom
framförallt vård- och omsorgsyrkena. Vård- och omsorgscollege erbjuds i dag på
sju orter runt om i länet. Landstinget måste i första hand tillse att de befintliga utbildningarna håller tillräckligt hög kvalité.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Motion nr 11-2016
 Förslag till motionsyttrande

Beredning i landstingsstyrelsen
Yrkande
Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

15

Motion nr 12-2016 från Ewa-May Karlsson (C). Mellanvårdsform
VLL 904-2016

Sammanfattning
Ewa-May Karlsson (C) har anmält motionen Mellanvårdsform till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att landstinget tillsammans med Västerbottens
kommuner ska få i uppdrag att ta fram en mellanvårdsform för framförallt äldre och
multisjuka.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av motionsyttrandet framgår att det i
enlighet med vad motionären föreslår behövs en stark samverkan i länet mellan
landstinget och kommunerna när det gäller våra äldre. Det pågår en rad arbeten
för närvarande mellan landstinget och länets kommuner som rör området äldre.
Landstinget står bland annat inför en eventuell ny lagstiftning, Trygg och effektiv
utskrivning från slutenvård, SOU 2015:20, en del i Stiernstedts större utredning
Effektiv vård, SOU 2016:2. I den anges att nya arbetsformer kommer att behövas
för att stärka arbetet när patienter skrivs ut från slutenvård. Arbete för att förbereda
för lagstiftningen pågår.
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Parallellt med detta har en utredare tillsatts i början av året med uppdrag av de fyra
norra landstingsledningarna att utreda framtidens primärvård, uppdraget heter
"Primärvården i fokus - utveckling av sjukvårdssystemet". Slutrapporten förväntas
vara klar senast vid årsskiftet och kommer därefter att redovisas i respektive landsting.
Mot den bakgrunden är förslaget om att inrätta en mellanvårdsform inte aktuell för
närvarande. Landstinget bör invänta utfallet av de utredningar och arbeten som pågår för att se vilka beslut som därefter är ändamålsenliga att ta.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Motion nr 12-2016
 Förslag till motionsyttrande

Beredning i landstingsstyrelsen
Yrkande
Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

16

Motion nr 14-2016 av Lena Riedl (M). Karriärtjänster för undersköterskor
VLL 1370-2016

Sammanfattning
Lena Riedl (M) har anmält motionen Karriärtjänster för undersköterskor till landstingsfullmäktige. I motionen föreslås att Västerbottens läns landsting utreder möjligheten att införa karriärtjänster för undersköterskor.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att landstinget
står inför att många medarbetare går i pension och behovet av att ersättningsrekrytera utbildad vårdpersonal till våra verksamheter ökar. Mot denna bakgrund
har landstinget vidtagit åtgärder, både på kort och lång sikt, för att vara en attraktiv
arbetsgivare. Detta gäller i allra högsta grad undersköterskor.
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Bland de åtgärder som landstinget vidtagit för att på lång sikt ska kunna möta behovet av undersköterskekompetens, samt ge möjligheter till kompetensutveckling,
är bland annat kompetensstegar för undersköterskor, individuell lönesättning,
översyn av grundutbildningen tillsammans med Vård- och omsorgscollege, ökat
samarbete för bättre matchning på arbetsmarknaden samt information till högstadieelever.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Motion nr 14-2016
 Förslag till motionsyttrande

Beredning i landstingsstyrelsen
Yrkande
Nicklas Sandström (M) och Lena Riedl (M) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Nicklas Sandström (M) och Lena Riedl (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

17

Motion nr 15-2016 från Henrik Agerhäll (-). Förstärkta rutiner vid
önskemål om papperslöshetsrabatt
VLL 1776-2016

Sammanfattning
Henrik Agerhäll (-) har till landstingsfullmäktige anmält motionen Förstärkta rutiner
vid önskemål om papperslöshetsrabatt.
Motionären föreslår att textstycket ”Kontroll av papperslöshetsskap bör ske i efterhand. Vårdsökande som kräver papperslöshetsrabatt bör fotograferas och fotot
sedan läggas in i den vårdsökandes journal. Vårdsökaren ska sedan debiteras
enligt samma taxa som den som gällde för utländska EU-medborgare som befinner sig i Sverige, men saknar europeiskt sjukförsäkringskort. För att erhålla
papperslöshetsrabatt ska den vårdsökande i efterhand skicka en skrivelse till
landstinget där hen hänvisar till sin journal och berättar om vem personen på
bilden är och lägger fram argument och eventuella bevis för att människan på
bilden befinner sig i landet illegalt. Om det påstådda papperslöshetsskapet godkänns så återbetalas mellanskillnaden mellan den inbetalda summan och den
reducerade avgiften som gäller för papperslösa till det bankkonto den vårdsökande angett” utfärdas som direktiv till anställda inom Västerbottens läns landsting som möter vårdsökande som kräver papperslöshetsrabatt i sin vardag.
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Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av yttrandet framgår det att avgifterna
som debiteras papperslösa regleras i följande lagstiftning, lagen (2013:407) om
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Debitering av dessa avgifter är en fråga som rör tillämpning av lagstiftning och är
inte en fråga för landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige ska besluta i ärenden
av principiell beskaffenhet, vilket detta förslag inte kan anses vara. Motionen föreslås därmed avslås.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Motion nr 15-2016
 Förslag till motionsyttrande

18

Motion nr 17-2016 från Nicklas Sandström (M). Fortsatt högt antal utskrivningsklara patienter som blir kvar på länets sjukhus i
onödan
VLL 1831-2016

Sammanfattning
Nicklas Sandström (M) har till landstingsfullmäktige anmält motionen Fortsatt högt
antal utskrivningsklara patienter som blir kvar på länets sjukhus i onödan. I
motionen föreslås att Västerbottens läns landsting ska ta initiativ till att hitta lokala
samverkansformer med länets kommuner för att minska antalet medicinskt färdigbehandlade patienter som blir kvar på länets sjukhus i onödan.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. Av motionsyttrandet framgår att det i
enlighet med vad motionären föreslår behövs en stark samverkan i länet för att få
ner antalet utskrivningsklara patienter, ett område som landstinget har jobbat
aktivt med de senaste åren.
Landstinget och kommunerna står inför en ny lagstiftning, Trygg och säker utskrivning från slutenvård, SOU 2015:20, en del i Stiernstedts större utredning Effektiv
vård. I den anges att nya arbetsformer kommer att behövas för att stärka arbetet
kring patientens utskrivningsprocess, vilket inkluderar bland annat samordnad
individuell plan. Dessa måste utformas och följas upp när flera aktörer och huvudmän är involverade i patientens fortsatta vård och omsorg.
En arbetsgrupp är tillsatt, både internt i landstinget och tillsammans med kommunerna i Västerbotten för att förbereda organisationerna för en reviderad utskrivningsprocess i enlighet med lagstiftningen som kommer att träda i kraft den
1 januari 2018. Arbetet inbegriper hela länet och lokala samarbetsformer är en
förutsättning för framgång.
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Landstinget har under sista delen av förra året adresserat frågan kring vår befintliga samverkansstruktur och de grupperingar som verkar för att gemensamt nå
framåt i dessa frågor. Det finns anledning att under 2017 fortsätta den dialogen
med länets kommuner för att tydliggöra gruppers uppdrag och relation till varandra.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
 Motion nr 17-2016
 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2017-02-16, § 16
 Förslag till motionsyttrande

Beredning i landstingsstyrelsen
Yrkande
Nicklas Sandström (M) och Lena Riedl (M) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Nicklas Sandström (M) och Lena Riedl (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

19

Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040
VLL 2223-2016

Sammanfattning
Enligt beslut i AC Konsensus den 27 maj 2016 har en revidering av Äldreplan
Västerbotten genomförts under hösten 2016. Äldreplanen har konkretiserats
utifrån aktuella förutsättningar som gäller 2016 och framåt. Planen ska utgöra ett
stöd vid strategisk planering för landstinget och kommunerna med målet att bidra
till en jämlik och jämställd hälsa i ett inkluderande samhälle för invånare i
Västerbotten. Äldreplanen ska gälla under en mandatperiod, om behov av uppföljning uppstår under pågående mandatperiod ges ett uppdrag från AC Konsensus
till Länssamordningsgruppen avseende behovet.
Äldreplan Västerbotten godkändes på tjänstepersonsnivå i Länssamordningsgruppen den 8 november 2016. Äldreplan Västerbotten godkändes i det politiska
samverkansorganet AC Konsensus den 12 december 2016. AC Konsensus
rekommenderar Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting att
Äldreplan Västerbotten antas i respektive fullmäktige under våren 2017.
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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Äldreplan Västerbotten 2013-2020, med utblick mot 2040, uppdaterad 2016, antas.
Beslutsunderlag
 AC Konsensus rekommendation
 Förslag till Äldreplan

20

Bildande av gemensam bussgodsorganisation för Norrland.
Remiss
VLL 37-2017

Sammanfattning
Presidierna i respektive läns kollektivtrafikmyndighet och länstrafikbolag lämnade i
februari 2016 ett uppdrag att ta fram ett förslag på en framtida gemensam bussgodsorganisation för de fyra nordligaste länen. Uppdraget bestod i att lämna förslag på framtida gemensam bussgodsorganisation i Norrland samt:
 Presentera möjligheter till kostnadsbesparingar
 Presentera förutsättningar för ökade intäkter
 Presentera en ekonomisk fördelningsmodell som reglerar ansvar och krav i den
framtida regionen i förhållande till den part som svarar för kollektivtrafikens utförande
Utredningen lyfter fram bussgods regionalpolitiska betydelse, och den samhälleliga roll som bussgodsverksamheten fyller genom att erbjuda godstransporter där
alternativa transporter saknas, bland annat. Bussgodsverksamheten bedrivs på
affärsmässiga grunder, vilket innebär att verksamheten minst ska bära sina kostnader, och även generera det överskott som ägaren kräver. Utredningen redovisar
även ett förslag på hur en gemensam bussgodsverksamhet för de fyra nordliga
länen skulle kunna vara utformad i framtiden.
Förslag på den nya organisationen utgår från dagens Bussgods i Västerbotten AB.
Det innebär att aktierna i bolaget Bussgods Västerbotten AB är tänkt att avyttras
till 75 procent (varav 25 procent av aktierna säljs till Länstrafiken i Norrbotten AB,
25 procent till Länstrafiken i Jämtland, och slutligen 25 procent till kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland).
Förbundsstyrelsen har vid sammanträdet den 2 mars 2017 behandlat ärendet om
en gemensam bussgodsorganisation i Norrland, inför förbundsfullmäktiges ställningstagande den 30 mars 2017. Beslutet fattas under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag, i
syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.
I enlighet med förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län, ska förbundets medlemmar godkänna köp av Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i
Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB, i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.
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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Västerbottens läns landsting godkänner köp av Bussgods i Norrbotten AB samt
Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB i enlighet med tidigare inriktningsbeslut, i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.
Beslutsunderlag
 Remiss från Region Västerbotten
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Deltagande i nämndssammanträden på distans
VLL 228-2017

Sammanfattning
Genom ändring i kommunallagen (SFS 2013:1053) infördes en möjlighet för ledamöter att från den 1 februari 2014 delta på distans vid landstingsfullmäktiges
sammanträden och vid nämndssammanträden. En förutsättning för detta är att
landstingsfullmäktige inför en sådan möjlighet i fullmäktiges arbetsordning och i
nämndens reglemente samt att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt
delta på lika villkor.
I förarbetena till lagändringen (prop. 2013/14:5) framgår att deltagandet på distans
ska ses som ett komplement och att den fysiska närvaron vid ett sammanträde
även fortsättningsvis ska vara grundregeln.
Landstingsfullmäktige beslutade den 28 april 2015, § 54, att tillåta nämndsledamöter i samverkansnämnden, nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteåoch Norsjöområdet, nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen,
nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, folkhögskolestyrelsen
samt kostnämnderna i Skellefteå och Lycksele, att delta på distans under en försöksperiod under 2015.
Försöksperioden har utvärderats med avseende på ekonomi, teknisk funktionalitet
och sammanträdestekniska faktorer såsom sekretess, ersättarnas inträde och påverkan på informella kontakter och åsiktsutbyten.
Samverkansnämnden har nyttjat möjligheten till deltagande i nämndsmöten på
distans och ställer sig positiv till att permanenta försöket. Övriga nämnder har inte
nyttjat möjligheten, men ställer sig positiv till att nämndsmöten på distans införs
permanent. Nämnderna framhäver i sin utvärdering att det är viktigt att tekniken
fungerar både vad gäller uppkoppling, tillgång till fler videokonferensrum m.m.
Förvaltningens förslag är att möjligheten till distansdeltagande vid nämndsmöten
ska bli ett permanent beslut samt att detta även fortsättningsvis ska gälla samverkansnämnden, nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet, nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen, nämnden för
folkhälsa och primärvård i södra Lappland, folkhögskolestyrelsen samt kostnämnderna i Skellefteå och Lycksele. Vidare föreslår förvaltningen att beslutet ska
gälla både ledamöter och ersättare.
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Förslag på regelverk för distansdeltagande vid nämndssammanträden har upprättats. Regelverket är i huvudsak det som nämnderna tillämpade under försöksperioden, med undantag för att även ersättare ska tillåtas delta på distans.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Nämndsledamöter och ersättare i samverkansnämnden, nämnden för folkhälsa
och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet, nämnden för folkhälsa och
primärvård i Umeåregionen, nämnden för folkhälsa och primärvård i södra
Lappland, folkhögskolestyrelsen samt kostnämnderna i Skellefteå och Lycksele
tillåts att delta vid nämndens sammanträden på distans. För kostnämndernas del
gäller att likalydande beslut fattas av respektive kommunfullmäktige.
Regelverk för nämndsmöten på distans antas enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
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Förslag till regelverk
Samverkansnämndens beslut 2017-02-03, § 9
Nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö beslut 2017-02-23, § 9
Nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland beslut 2017-02-23, § 9
Nämnden för folkhälsa och primärvård Umeåregionen beslut 2017-02-23, § 10

Utökad investeringsram och avskrivningsbudget 2017
VLL 637-2017

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige har delegerat till landstingsstyrelsen att årligen uppdatera
landstingets investeringsplan på objektsnivå fördelat på Fastighet, Medicinsk
teknisk utrustning, IT-system och utrustning samt Hjälpmedel.
Landstingsstyrelsen fastställde den 13 december 2017, § 257, en investeringsplan
för åren 2017-2019. Uppdatering av i första hand tidplaner för dessa investeringar
har gjorts under februari. Investeringsramen för 2017 beräknas till 700 miljoner
kronor och avskrivningskostnaderna beräknas till 350 miljoner kronor, i budget
finns 326 miljoner kronor.
Fördelningen per område 2017 redovisas nedan:
Område
Byggnader, fastigheter
Medicinsk utrustning
IT-system och utrustning
Hjälpmedel
Summa

Investering
465
123
87
25
700 Mkr

Avskrivning
205
107
13
25
350 Mkr
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Den ökade kostnaden för avskrivningar på 24 miljoner kronor föreslås finansieras
ur det generella statsbidraget för 2017 som redovisar överskott mot budget. Den
ökade utbetalningen för investeringar innebär att det under andra halvåret 2017
kan komma att krävas ny finansiering. Förslag till förändring av de finansiella
målen i landstingsplanen kommer att beslutas av landstingsstyrelsen i maj 2017.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Investeringsramen ökas till 700 miljoner kronor och avskrivningsbudget till 350
miljoner kronor för 2017. Ökningen av avskrivningsbudgeten finansieras ur de
generella statsbidragen.
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Intern kontroll i Västerbottens läns landsting 2016. Analys av
system
VLL 650-2017

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen antog den 2 juni 2015, § 116, nya riktlinjer för intern kontroll
inom Västerbottens läns landsting. Enligt dessa ska landstingsdirektören årligen i
samband med årsrapporten rapportera till styrelsen och ge en bedömning och
analys av landstingets system för intern kontroll. Det görs utifrån följande rubriker:
kontrollernas omfattning, resultat, vidtagna åtgärder samt förslag på åtgärder för
förbättring av landstingsgemensamma riktlinjer och rutiner.
Rapporteringen av styrelsers och nämnders internkontrollarbete visar att kontroller
har genomförts inom flertalet områden såsom kompetensförsörjning, säkerhet och
beredskap, arbetsmiljö, ekonomi samt underhåll.
Under uppföljningsprocessen har landstingsstyrelsen identifierat området med
störst förbättringsbehov, vilket är återrapporteringen och redovisningen av resultat.
Fler kontroller behöver specificeras så att det blir tydligt vilken metod som ska
användas och hur ofta det ska genomföras.
Landstingsstyrelsen ser flera möjliga åtgärder för att stärka kvaliteten i rapporteringen. Ett förslag är att hålla fast vid tidigare plan om att denna analys av internkontrollsystemet ska presenteras för styrelsen i samband med delårsrapporten per
augusti. Ytterligare ett förslag är att stärka kraven på uppföljning och rapporteringen. I uppföljningsprocessen ska det tydligt framgå vem i verksamheten som
har ansvar att följa upp och rapportera respektive kontroll. Det förutsätter att detta
tydliggörs i rutinerna samt att det beaktas i riskformuleringen.
Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 4 april 2017 att under förutsättning att landstingsfullmäktige godkänner Analys av system för intern kontroll i
Västerbottens läns landsting 2016 får landstingsdirektören i uppdrag att ta fram
förslag till ändringar i styrande dokument som anger att analysen av internkontrollsystemet ska genomföras i augusti.
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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Förslag till Analys av system för intern kontroll i Västerbottens läns landsting 2016
godkänns.
Beslutsunderlag
 Förslag till analys av system för intern kontroll
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Revisionsberättelser för landstingets förtroendemannaorgan.
Ansvarsfrihet för år 2016
VLL

Handlingar i ärendet skickas ut den 19 april 2017.
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Samlad Årsredovisning 2016 för Västerbottens läns landsting
VLL 2432-2016

Sammanfattning
Förslag till årsredovisning 2016 för Västerbottens läns landsting har upprättats.
Årsredovisningen är landstingsstyrelsens samlade rapport till landstingsfullmäktige
om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i landstingsplanen.
I förslaget redovisas bland annat måluppfyllelse för landstingets övergripande mål
samt ekonomiskt bokslut.
Västerbottningarnas hälsovanor är i stort sett goda och blir allt bättre. Länet ligger
mycket bra till när det gäller rökning bland gravida kvinnor, kvinnor som ammar
sina spädbarn upp till fyra månaders ålder samt vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Däremot är riskkonsumtionen av alkohol för kvinnorna i länet
oroande. Den självskattade hälsan är också sämre i länet än i landet i övrigt, framförallt bland kvinnor.
Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering redovisar tillsammans full måluppfyllelse i 42 av totalt 82
målvärden. Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden klarar runt 50
procent och nämnden för funktionshinder och habilitering 59 procent av sina mål.
Det inriktningsmål som har bäst resultat är Aktiv och innovativ samarbetspartner.
För inriktningsmålet Attraktiv arbetsgivare är måluppfyllelsen lägst, 43 procent.
Landstinget redovisar ett positivt resultat på 97 miljoner kronor, vilket medför att
landstingets kapital ökade 2016. Landstinget nådde de finansiella målen vad avser
att finansiera investeringar utan extern upplåning och kravet att finansiera 33
procent av den totala pensionsskulden. Samtidigt är utvecklingen fortsatt
ansträngd inom sjukhus- och primärvård.
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Verksamheterna redovisar en avvikelse mot budget med -262 miljoner kronor
enligt följande:
Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för funktionshinder och habilitering

-33 miljoner kronor
-227 miljoner kronor
-4 miljoner kronor

Övriga styrelser och nämnder redovisar ett positivt resultat.
Ökningen av nettokostnaderna minskade jämfört med föregående år medan
underskotten ökade. Ekonomin försämrades av att det var svårt att bemanna
vakanser och rekrytera läkare, vilket resulterade i höga kostnader för inhyrda
läkare. För sjukhusvården minskade antalet regionpatienter, vilket ledde till lägre
intäkter. För att minska kostnaderna fattade landstingsstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden under året beslut om ett åtgärdsprogram som motsvarar
160 miljoner kronor.
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Upprättat förslag till Årsredovisning 2016 fastställs.
Beslutsunderlag
 Förslag till Årsredovisning 2016
 Årsrapporter från styrelser och nämnder

Beredning i landstingsstyrelsen
Protokollsanteckning
Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (L), Ewa-May Karlsson (C) och Birgitta
Nordvall (KD) lämnar en protokollsanteckning enligt följande:
”Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2016 i förhållande till fastställd budget och landstingsplan.
Allians för Västerbotten vill även detta år framhålla den insats som personalen
gjorde under 2016. Personalens insatser under året är mycket goda utifrån de
förutsättningar som funnits, vilket leder fram till de medicinska resultat som vi som
länsbor kan vara mycket stolta över.
För 2016 redovisar verksamheten en negativ avvikelse mot budget med 262
miljoner kronor. Under den mandatperiod som har varit har inte Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) klarat budget en enda gång. Hälso- och sjukvårdsnämnden
redovisar för verksamhetsåret 2016 en negativ avvikelse mot budget för verksamhetens nettokostnader med 227 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen redovisar ett
underskott mot budget med 33 miljoner kronor. Primärvårdens underskott i förhållande till budget är 77 miljoner kronor.

18 (21)

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsfullmäktige

2017-04-25--26

Det är fortsatt oroande att verksamheterna år efter år går med underskott. Det
framgår tydligt att det som räddar det ekonomiska resultatet är finansnettot genom
omplaceringar av aktieportföljen och ovanligt hög avkastning på 152 miljoner.
Finansnettot sammantaget landade på ett överskott på 193 miljoner kronor. Den
sammantagna avvikelsen av finansnettot var ett överskott på 232 miljoner kronor.
Det måste vara så att verksamheten ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar och
önskvärt vore att eventuellt finansnetto ska kunna placeras för investeringar och
bättre tider, inte täcka upp verksamhetens underskott.
Precis som årsredovisningen framhåller har tillgängligheten blivit sämre än under
föregående år. Ett genomsnitt på 79 procent av patienterna fick sitt besök hos
läkare i primärvården inom sju dagar. För fyra år sedan var siffran 88 procent.
Andel personer som väntar på första läkarbesök inom den specialiserade vården
inom vårdgarantin uppfylls till endast 72 procent. Andel personer som väntar på
operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom vårdgarantin ligger ännu
lägre på 66 procent.
Tillgängligheten till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är fortsatt alarmerande
dålig och bland de absolut sämsta i hela landet. Vårdgarantisnittet för en första
bedömning av de hittills inrapporterade siffrorna ligger på 31 procent. I januari
hade endast 9 procent av patienterna fått en första bedömning inom 30 dagar.
Vårdgarantisnittet för påbörjad utredning/behandling av de hittills inrapporterade
siffrorna ligger på 46 procent. I augusti hade endast 13 procent av patienterna
påbörjat en utredning inom 30 dagar.
Kostnader för köp av personaltjänster, främst så kallade stafettläkare har ökat,
vilket är fortsatt alarmerande. Planen för landstinget var att under året minska
kostnaden för inhyrd personal med 32 miljoner kronor. I stället steg kostnaden
med 48 miljoner kronor till 205 miljoner kronor. När det gäller avvikelse från
måluppfyllelse missar landstinget viktiga mål såsom tillgänglighet inom primärvård
och slutenvård.
Vid slutet av 2016 var sjukfrånvaron inom landstingsstyrelsens ansvarsområde 6,3
procent.
Det är en ökning jämfört med föregående år då frånvaron var 5,7 procent och det
är främst sjukfrånvaro över lång tid som står för ökningen. Kvinnor har fortfarande
en högre frånvaro än män.
Årsredovisningen visar att för att vi ska få en trygg och skattefinansierad vård, behövs en politik med mer pengar till sjukvården. I det mycket besvärliga
ekonomiska läget som sjukvården befinner sig i krävs en ansvarsfull politik som
prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de
behöver och har rätt till. Därför är vi även starkt emot försöket med arbetstidsförkortning, som både är dyrt och ineffektivt.
Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för
såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal samt för att få en
ekonomi i balans.”
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Valärenden
VLL 10-2017

Entlediganden
Dennis Lindmark (S), Skellefteå, har entledigats från förvaltningsrätten från sitt
uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten.
Roland Larsson (SD), Rundvik, har entledigats från förvaltningsrätten från sitt
uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten.
Fyllnadsval
Nämndeman i förvaltningsrätten, i stället för Dennis Lindmark (S)

Nämndeman i förvaltningsrätten, i stället för Roland Larsson (SD)

Valberedningens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Valberedningens förslag till entlediganden och fyllnadsval godkänns.
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden omedelbart.
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Besvarande av frågor
VLL 354-2017
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Handlingar för kännedom

Landstingsstyrelsens yttrande den 4 april 2017 till landstingets revisorer gällande
”Följsamhet till regler och rutiner för attestering”.
VLL 2624:3-2016
Landstingsstyrelsens yttrande den 4 april 2017 till landstingets revisorer gällande
”Granskning av samverkan av vård till äldre multisjuka”.
VLL 2625:3-2016
Landstingsstyrelsens yttrande den 4 april 2017 till landstingets revisorer gällande
”Granskning av samverkan av vård till personer med missbruk och beroende”.
VLL 2626:3-2016
Landstingsstyrelsens yttrande den 4 april 2017 till landstingets revisorer gällande
”Kontroll över införandet av ledningssystemet år 2016”.
VLL 2627:3-2016
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 19 januari 2017 till landstingets revisorer gällande ”Granskning av kontroll över kostnader för utomlänsvård”.
VLL 2428:2-2016
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Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 24 januari 2017 till landstingets revisorer gällande ”Granskning av kontroll över intäkter för regionvård”.
VLL 2429:2-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 22 februari 2017 gällande ”Tillämpning av
delegations- och vidaredelegationsordningar”.
VLL 464:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 30 mars 2017 gällande ”Granskning år
2016 av hälso- och sjukvårdsnämnden”.
VLL 822:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 30 mars 2017 gällande ”Granskning år
2016 av nämnden för funktionshinder och habilitering”.
VLL 823:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 30 mars 2017 gällande ”Granskning av
landstingsstyrelsens styrning av primärvården”.
VLL 824:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 30 mars 2017 gällande ”Granskning av
stiftelser och fonder år 2016”.
VLL 825:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 30 mars 2017 gällande ”Granskning år
2016 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård”.
VLL 826:1-2017
Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Ovanstående handlingar för kännedom läggs till handlingarna.
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