KALLELSE
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Ledamöter och ersättare

Landstingsstyrelsens sammanträde
Tid

Tisdagen den 12 september klockan 09.30-12.00 (cirka) enligt nedanstående tider:
09.30

Ekonomi; Månadsrapport
Katarina Holmgren m.fl.

09.45

Landstingsdirektörens information

10.30

Gruppmöten (Om respektive gruppledare inte meddelar annat)

11.15

Beslutsärenden

Plats

Landstingshuset, Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista

Förhinder

Meddela Majlis Israelsson eller Sofia Gustafsson om du inte kan delta vid
mötet
majlis.israelsson@vll.se
sofia.e.gustafsson@vll.se

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

Majlis Israelsson

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
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Justering

Landstingsstyrelsen utser …
att tillsammans med ordförande Peter Olofsson (S) justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till …

4

Fastställande av föredragningslista
VLL 198-2017

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Upprättad föredragningslista fastställs.

5

Informationer
VLL 199-2017

6

Genomförd uppsikt nämnder/styrelser/bolag. Avrapportering
VLL 60-2017

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap, 1§ ska landstingsstyrelsen leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga styrelsers,
nämnders och kommunala bolags verksamheter.
Enligt den rutin som finns för arbetsutskottets träffar med styrelser, nämnder och
bolag ska en muntlig och skriftlig återrapportering ske i landstingsstyrelsen.
En skriftlig återrapport har upprättats över mötet som arbetsutskottet hade den
22 augusti 2017 med representanter från Kollektivtrafikmyndigheten, Norrtåg och
Länstrafiken.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Informationen anses delgiven.
Beslutsunderlag
 Skriftlig återrapport
 PPT presentationer Norrtåg, Länstrafiken
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IT, hård- och mjukvaror. Inledande av upphandling och
fastställande av upphandlingsdokument
VLL 1920-2016

Sammanfattning
Nuvarande avtal för IT, hård- och mjukvaror har löpt ut. I upphandlingen ingår
hårdvara i form av serverdatorer, datalagring och nätverksutrustning samt mjukvara i form av teknisk basinfrastruktur kopplat till hårdvaran.
Avtalsperioden är tre (3) år från kontraktstecknande med möjlighet till förlängning
för landstinget med upp till tolv (12) månader i av landstinget valbara perioder om
minst tre (3) månader.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Upphandling av IT, hård- och mjukvaror får inledas.
Förfrågningsunderlaget fastställs enligt upprättat förslag.

8

Mjukvarulicenser för standardprogramvaror. Fastställande av
upphandlingsdokument
VLL 818-2017

Sammanfattning
Nuvarande avtal för mjukvarulicenser har löpt ut. Avtalet avser mjukvarulicenser
för standardprogramvaror såsom exempelvis Office-paket.
Avtalsperioden är fyra (4) år med möjlighet till förlängning 1 år + 1 år.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Förfrågningsunderlaget fastställs enligt upprättat förslag.
Landstingsstyrelsen delegerar till landstingsdirektören rätten att fatta
tilldelningsbeslut samt underteckna avtal.
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Patientsäkerhetsmål 2018
VLL 1653-2017

Sammanfattning
Landstingsdirektören har fastställt landstingsgemensamma patientsäkerhetsmål
för 2018.
Patientsäkerhetsmålen innefattar mål inom följande områden:
- Antalet utlokaliserade patienter
- Vårdrelaterade infektioner
- Hygienregler
- Klädregler
- Korrekt läkemedelslista vid utskrivning/efter besök
- Trycksår
- Proaktivt arbete med patientsäkerhet
- Tillämpa antibiotikaronder med mål att minska antibiotikaförbrukningen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Informationen noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsmål 2018

10

Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Rekommendation till landsting och regioner
VLL 1164-2017

Sammanfattning
Under 2016 tog landsting och regioner beslut om att långsiktigt delta i, stödja och
finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Utifrån detta har representanter från huvudmännen och Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat
förslag till ”Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning - hälsooch sjukvård”.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har beslutat att rekommendera
landsting och regioner att godkänna och ställa sig bakom framtagen rekommendation.
Rekommendationen innebär:
Att landsting och regioner i samverkan arbetar utifrån den gemensamma visionen:
Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Att landsting och regioner samarbetar inom den gemensamma strukturen för kunskapsstyrning.
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Att landsting och regioner anpassar sin regionala och lokala kunskapsorganisation
till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen med syfte att få
styrka genom hela systemet.
Att landsting och regioner långsiktigt säkrar en regional och lokal kunskapsorganisation i enlighet med den nationella strukturen.
Att landsting och regioner avsätter resurser regionalt i form av att ta på sig värdskap för ett antal programområden, tillsätter ordförande och processledare för
aktuella programområden samt avsätter tid för experter att delta i
programområden och samverkansgrupper.
Att landsting och regioner, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting,
etablerar en gemensam organisations- och styrmodell för en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning genom att: inrätta nationella programområden med
experter inom sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält, tillsätta nationella
samverkansgrupper med experter inom tvärgående områden så som; uppföljning
och analys, läkemedel och medicinsk teknik, patientsäkerhet etc., tillsätta en
strategisk styrgrupp - styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan, tillsätta en
beredningsgrupp som bereder ärenden inför ställningstagande och beslut i
styrgruppen (SKS) samt inrätta en nationell stödfunktion, som utgår från och i
första hand bemannas från Sveriges Kommuner och Landsting.
Att landsting och regioner följer och gör de förändringar som krävs regionalt och
lokalt utifrån beslut tagna av styrgruppen (SKS) i frågor rörande den nationella
strukturen.
Att landsting och regioner tar politiskt inriktningsbeslut om styrgruppens uppdrag,
mandat och den finansiella ram som styrgruppen råder över för det gemensamma
arbetet och att sjukvårdshuvudmannens politiska ledning utser landstings-/regiondirektören till ombud för hantering av frågan framåt.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Västerbottens läns landsting godkänner och ställer sig bakom Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendation om etablering av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning.
Beslutsunderlag
 Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning
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Överenskommelse om extratjänster enligt förordningen om
särskilt anställningsstöd
VLL 1628-2017

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal har träffat en överenskommelse om extratjänster inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk insats och det ska vara tjänster utöver ordinarie verksamhet, där syftet är att stärka individens återgång till arbetsmarknaden
samtidigt som arbetet bidrar till något extra utöver ordinarie arbetsuppgifter.
Parterna har även enats om att lokala överenskommelser ska träffas om antalet
extratjänster och placering av dessa.
Västerbottens läns landsting och Kommunal Västerbotten har träffat en lokal
överenskommelse om extratjänster som gäller under perioden 2017-09-01-2018-12-31 och med möjlighet till förlängning.
Denna överenskommelse anger bland annat på vilka grunder och med vilka förutsättningar en anställning på extratjänst kan göras, lönevillkor samt att landstinget
uttryckt en ambition om att skapa utrymme för 20 extra tjänster under avtalsperioden.
Landstinget och Kommunal är överens om att inledningsvis rikta förfrågan om
intresse för extratjänster till verksamheter inom verksamhetsområdet Service.
Inga landstingscentrala medel finns anslagna för extratjänster. Extratjänster
finansieras med stöd av ersättningar från arbetsförmedlingen motsvarande 100
procent av kostnaden för lön och lagstadgade arbetsgivaravgifter.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Överenskommelse

12

Ansökan om övertagande av det regionala utvecklingsansvaret i
Västerbottens län till Västerbottens läns landsting
VLL 509-2017

Sammanfattning
Västerbottens läns landsting och länets kommuner bildade den 1 januari 2008
kommunalförbundet Region Västerbotten, med målsättningen att ta ett regionalt
politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.
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Landstingsfullmäktige beslutade den 20-21 juni 2017, § 114, att ansöka om att
överta det regionala utvecklingsansvaret i enlighet med lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att
formulera och lämna in ansökan till regeringen.
Om ansökan godkänns samlas landstingets och kommunalförbundet Region
Västerbottens verksamhet tillsammans med kvarvarande regionala
utvecklingsfrågor från Länsstyrelsen i en organisation, Regionen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Ansökan om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i enlighet med lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län lämnas in till regeringen.
Beslutsunderlag





13

Förslag till ansökan
Landstingsfullmäktiges beslut § 114-2017
Remisskrivelse
Yttranden från länets kommuner

Förändrad körväg för linje 12 och linje 17 vid Mariehem, Umeå
kommun
VLL 1647-2017

Sammanfattning
Förslag på förändrad körväg för linje 12 (Skellefteå-Umeå) och linje 17
(Robertsfors-Umeå) på Mariehem, Umeå kommun, har upprättats.
Förslaget innebär att ovannämnda linjer kör längs E4 (Kolbäcksvägen) ned till
Mariehems centrum, samma körsträcka som linje 20 och linje 100.
Anledningen till förslaget är att linjerna i dagsläget har längre restid under
rusningstrafik morgon och eftermiddag då linjerna trafikerar samma rutt på
Mariehem som tätortstrafiken. Den förlängda restiden uppstår på grund av att
regionbussarna inte kan passera tätortsbussar då dessa stannar för av- och
påstigning vid hållplatser efter Mariehemsvägen.
Förändringen skulle medföra att hållplats Björnvägen och hållplatser efter
Mariehemsvägen före hållplats Mariehem C, ej skulle kunna trafikeras.
Genom en manuell resanderäkning (som komplement till resandestatistik från
betalsystemet) på berörda hållplatser skulle underlag finnas för att kunna bedöma
om behov finns av att göra enstaka avvikelse från föreslagen ny ordinarie körväg.
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Ordinarie körväg för linje 12 Skellefteå-Umeå och linje 17 Robertsfors-Umeå förändras till att gå E4 till Mariehems centrum från och med tidtabellskiftet i
december 2017. Avvikelser från ordinarie körväg får förekomma om motiverade
skäl föreligger.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

14

Ny administrativ byggnad. Återrapportering
VLL 1671-2017

Sammanfattning
En förstudie har gjorts om ny administrativ byggnad. Landstingsstyrelsen beslutade i september 2016 med anledning av resultatet i förstudien att landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram program och systemhandling för administrativ
byggnad, presentera förslag på lösning avseende parkeringsfrågan tillsammans
med övriga inom Universitetsstaden. Identifiera behovet av bostäder i storlek, omfattning och upplåtelseform. Uppdraget ska återrapporteras till landstingsstyrelsen
i juni 2017.
En skriftlig rapport har upprättats. Rapporten innefattar en programförklaring för
det nya administrativa huset med formulerat mål och syfte samt uppskattat behov
av såväl arbetsplatser som gemensamhetsytor. Av rapporten framgår även vilka
ytterligare aspekter som behöver utredas, bland annat parkeringsfrågan samt
verksamheternas arbetssätt. Vidare har en rapport om parkeringssituationen upprättats som beskriver både nuläge och framtidsbehov.
Den nya lokalen innebär att hyresavtalet för byggnad 11, byggnad 20 samt byggnad 19 avvecklas.
Beslut om ny administrativ byggnad kommer att fattas vid landstingsfullmäktiges
sammanträde i november 2017.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 PM
 Programförklaring
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Landstingsstyrelsen. Riktlinjer för intern kontroll, revidering
VLL 1650-2017

Sammanfattning
I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll slås fast att nämnder och
styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde samt på vilket sätt uppföljning ska ske.
Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser antagit riktlinje för intern kontroll. Syftet
med riktlinjen är att se till att en god intern kontroll upprätthålls i Västerbottens läns
landsting.
Förslag till revidering av riktlinje för intern kontroll har upprättats. Revideringen
innebär att analys av styrelsens system för internkontroll samt det övergripande
internkontrollsystemet genomförs i samband med delårsrapporten per augusti och
inte i anslutning till årsrapporten.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Riktlinje för intern kontroll fastställs.
Beslutsunderlag
 Förslag på riktlinje för intern kontroll

16

Intern kontroll inom landstingsstyrelsens ansvarsområde.
Revidering av anpassade riktlinjer
VLL 1651-2017

Sammanfattning
I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll slås fast att nämnder och
styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde samt på vilket sätt uppföljning ska ske. Utöver reglementet har
styrelsen och nämnderna antagit egna anpassade riktlinjer för dess verksamhet.
Förslag till revidering av landstingsstyrelsens anpassade riktlinjer har upprättats.
Revideringen innebär att analys av styrelsens system för internkontroll samt det
övergripande internkontrollsystemet genomförs i samband med delårsrapporten
per augusti och inte i anslutning till årsrapporten.
Syftet med revideringen är att analysen ska kunna utgöra ett underlag för
kommande års internkontrollplaner som antas under hösten i samband med
verksamhetsplaneringen. Brister kan då uppmärksammas utifrån både
internkontrollplan och delårsrapporten per augusti och åtgärdas redan påföljande
år samt att förslag på nya riskområden kan fångas upp från analysen till planen.
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom landstingsstyrelsens ansvarsområde
fastställs.
Beslutsunderlag
 Förslag på anpassade riktlinjer för intern kontroll

17

Landstingsstyrelsen. Sammanträdestider 2018
VLL 1501-2017

Sammanfattning
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ska plan över sammanträden upprättas
årligen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Landstingsstyrelsen sammanträder 2018 enligt följande:
30 januari (Kick-off)
31 januari
27 februari
3 april
2 maj
7 juni
25 september
30 oktober
11 december
Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdesplan 2018

18

Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per maj
2017
VLL 608-2017

Sammanfattning
Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för
perioden 2005-08-31--2017-05-31.
Totala portföljen utvecklades +0,4 procent under månaden, vilket är i linje med
index.
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Aktieportföljen utvecklades +0,4 procent under månaden, vilket är -0,2 procent
mot index, som gick +0,6 procent.
Ränteportföljen utvecklades +0,5 procent under månaden, vilket är +0,1 procent
mot index, som gick +0,4 procent.
Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste
värdering erhölls april 2017.
Portföljen är underviktad alternativa tillgångar. Under månaden har cirka 96,6 Mkr
i likvida medel plockats ur kapitalförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden
2005-08-31--2017-05-31 noteras.
Beslutsunderlag
 Portföljsammanställning per maj 2017

19

Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per juni
2017
VLL 608-2017

Sammanfattning
Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för
perioden 2005-08-31--2017-06-30.
Totala portföljen utvecklades -1,4 procent under månaden, vilket är i linje med
index.
Aktieportföljen utvecklades -2,1 procent under månaden, vilket är +0,3 procent
mot index, som gick -2,4 procent.
Ränteportföljen utvecklades -0,6 procent under månaden, vilket är +0,1 procent
mot index, som gick -0,7 procent.
Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste
värdering erhölls april 2017.
Portföljen är underviktad alternativa tillgångar.

13 (38)

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsstyrelsen

2017-09-12

Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden
2005-08-31--2017-06-30 noteras.
Beslutsunderlag
 Portföljsammanställning per juni 2017
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Västerbottens läns landsting. Portföljsammanställning per juli
2017
VLL 608-2017

Sammanfattning
Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting har upprättats för
perioden 2005-08-31--2017-07-31.
Totala portföljen utvecklades -1,0 procent under månaden, vilket är -0,3 procent
mot index, som gick -0,7 procent.
Aktieportföljen utvecklades -2,1 procent under månaden, vilket är -0,2 procent mot
index, som gick -1,9 procent.
Ränteportföljen utvecklades +0,3 procent under månaden, vilket är i linje med
index.
Den alternativa portföljen, bestående av Skandia Thule, värderas årsvis. Senaste
värdering erhölls april 2017.
Portföljen är underviktad alternativa tillgångar.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Portföljsammanställning för Västerbottens läns landsting för perioden
2005-08-31--2017-07-31 noteras.
Beslutsunderlag
 Portföljsammanställning per juli 2017
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Remiss SOU 2017:48. Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Yttrande
VLL 1450-2017

Sammanfattning
Socialdepartementet har i skrivelse den 21 juni 2017 berett Västerbottens läns
landsting yttra sig över remissen ” Kunskapsbaserad och jämlik vård” (SOU
2017:48).
Kunskapsstödsutredningens uppdrag har varit att överväga och lämna förslag till
hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan
uppnås. Syftet med uppdraget har varit att säkerställa att den hälso- och sjukvård
som ges befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till
kvinnor och män.
Utredningen har resulterat i ett antal förslag, förslagen omfattar bland annat en förtydligad skyldighet för landsting och kommuner att samverka om nationell kunskapsstyrning samt förslag om inrättandet av vårdkommittéer. En nationell kunskapstjänst för effektiva digitala kunskapsstöd föreslås. Därefter presenteras förslag som syftar till att uppnå en mer effektiv myndighetsstyrning.
Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet lämnar Västerbottens läns landsting
kommentarer om de olika förslagen i utredningen. Av yttrandet framgår det även
vilka delar landstinget avslår respektive tillstyrker.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Länk till SOU 2017:48
 Förslag till yttrande
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Remiss SOU 2017:49. EUs dataskyddsförordning och
utbildnings-väsendet. Yttrande
VLL 1378-2017

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har i skrivelse den 7 juni 2017 berett Västerbottens läns
landsting yttra sig över remissen ”EUs dataskyddsförordning och utbildningsväsendet” (SOU 2017:49).
Utredningen syftar till att föreslå kompletterande regleringar för behandling av
personuppgifter inom utbildningsområdet, med undantag för forskningsverksamhet. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en ändamålsenlig behandling av
personuppgifter inom utbildningsområdet samtidigt som den ska skydda den
enskildes fri- och rättigheter.
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Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår det att Västerbottens läns
landsting anser att de delar i betänkandet som berör sjukvården är bra och att
landstinget således inte anser sig behöva framföra några ändringsförslag i den befintliga texten i denna SOU.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Länk till SOU 2017:49
 Förslag till yttrande
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Remiss SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam
färdplan och målbild. Yttrande
VLL 1393-2017

Sammanfattning
Socialdepartementet har i skrivelse den 14 juni 2017 berett Västerbottens läns
landsting möjligheten att yttra sig över remissen ”God och nära vård – En
gemensam färdplan och målbild” (SOU 2017:53).
Delbetänkandet innefattar bland annat förslag på förändrade styrande principer för
vårdens organisering i den nya hälso- och sjukvårdslagen. I delbetänkandet
lämnas även förslag på en förstärkt vårdgaranti inom primärvården som syftar till
en utformning mer styrd av patientens behov än i dag och en förbättrad
tillgänglighet. Förslagen i delbetänkandet berör både specifika problem och
övergripande styrande principer för svensk hälso- och sjukvård.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 22 augusti 2017 presenterades ett utkast
till yttrande och arbetsutskottet beslutade att yttrandet skulle färdigställas och behandlas på landstingsstyrelsens sammanträde den 12 september 2017.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår det att Västerbottens läns
landsting ställer sig positiv till förslaget om nya principer för styrning av hälso- och
sjukvården där en utveckling av tekniken inom vården ses som en viktig faktor för
att kunna bedriva god och jämlik vård i ett glesbefolkat län som Västerbotten.
Vidare ställer sig landstinget positiv till en förändring av vårdgarantin i
primärvården, i yttrandet framhävs dels att vårdgarantin ska vara
professionsneutral och dels att vårdgarantin ändras från sju till tre dagar.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
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 Länk till SOU 2017:53
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Remiss SOU 2017:50. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Yttrande
VLL 1413-2017

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har i skrivelse den 13 juni 2017 berett Västerbottens
läns landsting yttra sig över remissen ”Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål” (SOU 2017:50).
Utredningen har identifierat ett behov av att införa en forskningsdatalag med syfte
att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt som den
enskildes fri- och rättigheter skyddas. Den föreslagna forskningsdatalagen ska
vara tillämplig för all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål oavsett
rättslig grund.
Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet framförs de synpunkter som
Västerbottens läns landsting har på delbetänkandet, däribland anser landstinget
att de förändringar som föreslås kan inrymmas i den generella lagen i stället för att
ny lag skapas.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Länk till SOU 2017:50
 Förslag till yttrande
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Revisionsrapport nr 17-2016. Granskning av landstingsstyrelsens
styrning av primärvården. Yttrande
VLL 824-2017

Sammanfattning
Landstingets revisorer har den 30 mars 2017 överlämnat revisionsrapport
”Granskning av landstingsstyrelsens styrning av primärvården” till landstingsstyrelsen för yttrande.
Med hänvisning till genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:
 Landstingsstyrelsen har inte gjort det tydligt vad styrelsens ansvar för primärvården innebär. Varken när det gäller styrelsens ansvar som beställare av
primärvård eller utförare av primärvård. Landstingsstyrelsen behöver definiera
sitt ansvar som beställare och utförare för att kunna ställa nödvändiga krav i
styrningen av primärvården.
 Landstingsstyrelsen har inte säkerställt att det finns en organisation som är tillräcklig för beställarstyrning av primärvården. Ansvar och roller som beställare
och utförare hålls dessutom inte tydligt isär.
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 Granskningen identifierar flera brister i styrningen av primärvårdens kvalitet och
ekonomi och när det gäller samverkan med andra huvudmän.
 Den uppföljning som landstingsstyrelsen gör av primärvården är inte tillräcklig.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstingsstyrelsen i
huvudsak delar revisionens kritik. I yttrandet beskrivs de förbättringar och utvecklingsarbeten som gjorts både för beställarfunktionen och som utförare av primärvård samt vilka uppdrag som initierats och som inte färdigställts än. De förbättringar som gjorts är både organisatoriska förändringar, förbättrad budgetprocess
samt reviderade styrdokument.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från landstingets revisorer samt rapport nr 17-2016
 Förslag till yttrande
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Revisionsrapport nr 21 och 22-2016. Granskning av
årsredovisningen 2016. Yttrande
VLL 946-2017

Sammanfattning
Landstingets revisorer har den 12 april 2017 överlämnat revisionsrapport
”Granskning av årsredovisningen 2016” till landstingsstyrelsen för yttrande.
Med hänvisning till genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:
 Verka för att alla styrelser och nämnder beslutar om mätbara och uppföljningsbara mål.
 Verka för att alla styrelser och nämnder har underlag så att de kan följa upp
sina mål.
 Fortsätt arbetet med att utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Bedömningarna ska kunna verifieras med hjälp av att resultat redovisas i förhållande till mätbara mål. Redovisningen av måluppfyllelsen ska
göras i relation till fullmäktiges mål.
 Gör bedömningar av i vilken grad samtliga styrelser och nämnder uppfyllt fullmäktiges övergripande mål.
 Säkerställ att det finns formellt beslutade regler och rutiner som beskriver hur
arbetet med årsredovisningen ska gå till.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår bland annat att landstingsstyrelsen delar revisorernas synpunkter på granskningen av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen.
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Arbetet med att säkerställa att samtliga styrelser och nämnder har mätbara mål
fortsätter. Genom att särskilja styrelsens rapportering som driftsnämnd från
Västerbottens läns landstings delårs- och årsrapporter har det skapats bättre
förutsättningar för styrelsen att tydligare bedöma samt redovisa övriga nämnders
måluppfyllelse.
Inför 2018 års planering har dialogen fortsatt med övriga nämnder inför verksamhetsplanering och målformulering. Allt för att skapa en sammanhängande process
där planering, uppföljning och rapportering stärks.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från landstingets revisorer samt rapport nr 21 och 22-2016
 Förslag till yttrande
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Revisionsrapport nr 18 och 19-2016. Följsamhet till fullmäktiges
reglemente för intern kontroll. Yttrande
VLL 947-2017

Sammanfattning
Landstingets revisorer har den 12 april 2017 överlämnat revisionsrapport ”Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll” till landstingsstyrelsen för
yttrande.
Med hänvisning till genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:
 Se till att kontrollerna i den egna internkontrollplanen blir genomförda och återrapporterade med tillräcklig kvalitet.
 Besluta om tillräckliga åtgärder i händelse av att brister blir identifierade.
 Genomför en mer ingående analys av styrelsens eget arbete som nämnd med
den interna kontrollen. Vid identifierade brister i systemet för arbetet med den
interna kontrollen bör styrelsen besluta om åtgärder som är tillräckliga för att
rätta till bristerna.
 Genomför en mer ingående analys av landstingets samlade system för den
interna kontrollen. I samband med årsredovisningen ska landstingsstyrelsen till
fullmäktige rapportera:
-

Omfattningen av utförd uppföljning av styrelser och nämnder.
Resultatet av denna uppföljning.
Vilka åtgärder styrelser och nämnder vidtagit med anledning av deras egen
uppföljning av den interna kontrollen.
Förslag på åtgärder för att förbättra de landstingsgemensamma riktlinjerna
för intern kontroll.
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Därutöver bör landstingsstyrelsen verka för att övriga nämnder:
 Ser till att de kontroller som finns i deras internkontrollplaner är tillräckligt
specifika. Av internkontrollplanerna bör det tydligare framgå hur och med vilken
omfattning kontrollerna ska göras.
 Säkerställer att kontroller i internkontrollplaner blir genomförda och återrapporterade med tillräcklig kvalitet.
 Genomför mer ingående analys av deras arbete med den interna kontrollen.
Vid identifierade brister i systemet för arbetet med den interna kontrollen bör
nämnderna besluta om åtgärder som är tillräckliga för att rätta till bristerna.
Förslag till yttrande har upprättats. Landstingsstyrelsen delar revisionens synpunkter. Under 2017 har ett förbättringsarbete inletts med syfte att stärka landstingets system för intern kontroll. Arbetet har fokuserat på att förbättra uppföljningen av 2017 års planer, ta fram nya internkontrollplaner för 2018 som ska
stärka följsamhet till fullmäktiges reglemente samt infört ett nytt tillvägagångssätt
för analys av system. En ytterligare åtgärd som kommer genomföras är revidering
av reglemente och riktlinjer för internkontroll.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från landstingets revisorer samt rapport nr 18 och 19-2016
 Förslag till yttrande
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Revisionsrapport nr 8-2016. Granskning år 2016 av
landstingsstyrelsen. Yttrande
VLL 948-2017

Sammanfattning
Landstingets revisorer har den 12 april 2017 överlämnat revisionsrapport
”Granskning år 2016 av landstingsstyrelsen” till landstingsstyrelsen för yttrande.
Med hänvisning till genomförd granskning rekommenderar revisorerna landstingsstyrelsen att arbeta med följande områden:
 Fortsätt arbetet med att utveckla redovisningen av måluppfyllelsen. Se till att
det finns underlag för alla mål som styrelsen har för avsikt att följa upp.
 Säkerställ att det för landstingsstyrelsens ansvarsområde införs ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).
 Säkerställ en tillräcklig ärendeberedning.
 Ställ fortsatta krav på att få beräknade effekter av åtgärder för att nå en
ekonomi i balans.
 Utveckla internkontrollarbetet.
 Besluta om rutiner för uppsikt som omfattar tydliga anvisningar till styrelser och
nämnder om vilken information som styrelsen önskar.
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 Gör i samband med beslut om landstingets årsredovisning en prövning om
landstingets kommunala företag föregående år genomfört verksamheten i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för kommunala befogenheter.
 Utvärdera årligen genomfört arbete med uppsikten.
Förslag till yttrande har upprättats. Landstingsstyrelsen delar revisionens synpunkter på flera områden. Yttrandet innehåller landstingsstyrelsens kommentarer
kring rekommendationerna. Inom en rad olika områden pågår det förbättringsarbeten för att säkerställa god kvalitet över styrelsens ansvarsområden. Vidare
framgår det att åtgärder har tagits fram medan andra är påbörjade.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från landstingets revisorer samt revisionsrapport nr 8-2016
 Förslag till yttrande
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Avskrivning av vårdfaktura
VLL 1792-2017

Sammanfattning
Vårdkostnaderna avser en patient med okänd adress som fått akut vård vid
Norrlands universitetssjukhus.
Bedömningen från Västerbottens läns landstings interna inkassoföretag är att
skulden inte kommer att kunna drivas in då patienten som sökt och fått akut vård
inte haft betalningskapacitet för kostnaden.
Försök att via det interna inkassoföretaget driva in skulden har inte varit lyckosam
då försäkringar, tillgång till EU-försäkringskort och liknande betalningsförbindelser
inte har varit möjliga att tillämpa.
Med anledning av detta ska fakturan skrivas av enligt gällande rutiner för att inte
värderingen av utestående fordran ska värderas för högt.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Vårdkostnaderna, totalt 2.572.387 kronor, avskrivs. Kostnaderna bokförs på konto
7350, kostnadsställe 1.9900.
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Motion nr 19-2016 från Marianne Normark (L) m.fl. Akademiska
vårdcentraler ett lyft för primärvården
VLL 2129-2016

Sammanfattning
Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), Thommy Bäckström
(L), Jens Wennberg (L) och IngMarie Westh (L) har till landstingsfullmäktige anmält motionen ”Akademiska vårdcentraler ett lyft för primärvården”.
Motionärerna föreslår att möjligheten att starta Akademisk vårdcentral/vårdcentraler utreds enligt motionen.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår det att det pågår en utveckling av så kallade Akademiska Hälsocentraler sedan ett par år tillbaka. På
fyra hälsocentraler i länet finns kliniska undervisningsmottagningar (KUM) inrättade och utvärdering som är gjord på den enhet som kommit längst visar stor
nöjdhet hos studenterna. Förutsättningarna är därmed goda att fortsätta utveckla
forskningen på dessa enheter.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen bifalls.
Beslutsunderlag
 Motion nr 19-2016
 Förslag till motionsyttrande
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Motion nr 22-2016 från Henrik Agerhäll (-). Anmälning av betalningsodugliga för deportation
VLL 2398-2016

Sammanfattning
Henrik Agerhäll (-) har till landstingsfullmäktige anmält motionen ”Anmälning av
betalningsodugliga för deportation”.
Motionären föreslår att landstinget tre månader och en dag efter att sista betalningsdatum gått ut på obetalda fakturor utställda till utländska EU-medborgare ska
rapportera detta förhållande till polisen så att polisen kan utnyttja dessa fakta som
bevis på att en utländsk EU-medborgare som uppehåller sig i Sverige är självförsörjningsoduglig och därmed, möjligen tillsammans med andra kända fakta som
pekar mot självförsörjningsoduglighet, kan deporteras.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår det att landstinget inte har
någon anmälningsskyldighet. Uppgifterna omfattas av sekretess och det saknas
sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör ett dylikt utlämnande av uppgifter.
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Motion nr 22-2016
 Förslag till motionsyttrande
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Motion nr 26-2016 från Marianne Normark (L) m.fl.
Ungdomsmottagning via mobiltelefonen
VLL 2586-2016

Sammanfattning
Marianne Normark (L), Carin Hasslow (L), Nicke Grahn (L), IngMarie Westh (L),
Jens Wennberg (L) och Thommy Bäckström (L) har till landstingsfullmäktige anmält motionen ”Ungdomsmottagning via mobiltelefonen”.
Motionärerna föreslår att Västerbottens läns landsting utreder möjligheten att på
försök införa en virtuell ungdomsmottagning i Västerbotten.
Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs pågående planering för att
på försök erbjuda en virtuell ungdomsmottagning i Västerbotten. Försöket är ett
pilotprojekt finansierat via Sveriges Kommuner och Landsting och vars syfte är att
öka tillgängligheten och lättare nå riskgrupper och ungdomar som inte söker vård
i dag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
 Motion nr 26-2016
 Förslag till motionsyttrande
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Utökning av budgetram / fördelning av statsbidrag
VLL1812-2017

Handlingar skickas ut senare.

34

VLL Innovation AB. Ägartillskott 2017-2018
VLL 1801-2017

Sammanfattning
Västerbottens läns landsting bildade 2015 bolaget Västerbottens läns landsting
Innovation AB i syfte att införa mer innovationer inom landstinget. Bolaget ska
under en försöksperiod till och med 2018 validera och utveckla nya sätt att arbeta
med innovation inom hälso- och sjukvård.
Bolaget kommer att under 2018, efter genomförda förstudier, övergå i mer
resurskrävande verksamhet i form av upphandlingar och avtalsskrivning, vilket
medför att bolaget är i behov av ytterligare medel.
För att VLL Innovation AB ska kunna fullfölja sin verksamhet har bolagets styrelse
beslutat att hos ägaren, Västerbottens läns landsting, begära om ytterligare medel
för åren 2017-2018 på totalt 2,2 miljoner kronor, för att tillfullo kunna fullfölja och
utvärdera verksamheten under försöksperioden.
VLL Innovation äskar hos Västerbottens läns landsting om ett driftsbidrag för 2017
och för 2018, enligt följande:
2017
Drift
Medfinansiering Vinnova (pågående projekt)
SUMMA

0,6
0,5
1,1 Mkr

2018
Drift
SUMMA

1,1
1,1 Mkr

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
VLL Innovation AB beviljas ett driftsbidrag på 1,1 miljoner kronor för 2017 respektive 1,1 miljoner kronor för 2018. Finansiering sker ur landstingsstyrelsens oförutsedda medel, kostnadsställe 19040.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Årsredovisning 2016
 Protokoll VLL Innovation

25 (38)

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsstyrelsen

35

2017-09-12

Valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige 2018
VLL 582-2017

Sammanfattning
För val till landstingsfullmäktige ska det finnas geografiskt avgränsade områden,
valkretsar, för vilka det ska väljas ledamöter till landstingsfullmäktige.
Västerbottens läns landsting är för innevarande mandatperiod indelad i tre (3) valkretsar;
Västerbottens läns norra (Skellefteå)
Västerbottens läns södra (Robertsfors, Umeå, Nordmaling, Vindeln, Vännäs och
Bjurholm)
Västerbottens läns västra (Dorotea, Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Sorsele,
Vilhelmina och Åsele)
Sedan den 1 januari 2015 finns det nya bestämmelser i vallagen som innebär att
ett landsting automatiskt är indelat i en enda valkrets om landstingsfullmäktige inte
beslutar om annat.
Västerbottens läns landsting avsåg att, vid val till landstingsfullmäktige 2018, kvarstå med nu gällande valkretsindelning. Synpunkter har inhämtats från länets
kommuner. 13 av länets 15 kommuner har yttrat sig över förslaget och ställer sig
positiva till att dela in länet i tre valkretsar.
I samband med remissförfarandet har Norsjö kommun lämnat önskemål på att tillhöra samma valkrets som Skellefteå kommun (Västerbottens läns norra) med
hänvisning till att Norsjö kommun inom sjukvårdens organisation tillhör Skellefteå
samt att Norsjö har ett gemensamt arbetsmarknadsområde med Skellefteå.
Enligt vallagen 4 kap § 6 ska en valkrets utformas så att den får minst åtta (8)
fasta valkretsmandat. I dag har Västerbottens läns västra valkrets 10 fasta
mandat. Utifrån beräkningar gjorda över antalet röstberättigade vid valet 2014 får
Västerbottens läns västra valkrets nio (9) fasta valkretsmandat om Norsjö
kommun lämnar valkretsen. Valkretsen uppnår därmed vallagens krav på minst
antal fasta valkretsmandat.
Skellefteå kommun har i yttrande meddelat att de inte har något att invända mot
att Norsjö kommun från och med valet 2018 ingår i Västerbottens läns norra
valkrets.
Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Vid val till landstingsfullmäktige 2018 ska Västerbottens läns landsting delas in i
följande valkretsar:
Västerbottens läns norra valkrets; Skellefteå kommun och Norsjö kommun.
Västerbottens läns södra valkrets; Robertsfors kommun, Umeå kommun,
Nordmalings kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun och Bjurholms
kommun.
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Västerbottens läns västra valkrets; Dorotea kommun, Malå kommun, Lycksele
kommun, Storumans kommun, Sorsele kommun, Vilhelmina kommun och Åsele
kommun.
Beslutet översänds till Länsstyrelsen Västerbotten för fastställande.
Beslutsunderlag
 Remiss
 Remissyttranden

36

Förberedelse för bildandet av Regionkommun 2019. Den nya
organisationens namn
VLL 1680-2017

Sammanfattning
Västerbottens läns landsting kommer att ansöka om att bilda regionkommun och
därmed gå samman med Region Västerbotten. Landstingsfullmäktige behöver
därför besluta om den nya organisationens namn.
Förslag till nytt organisationsnamn har upprättats och föreslås bli Region
Västerbotten. Namnet på den nya regionkommunen följer den namnstandard som
utvecklats i Sverige.
Förslaget är att den nya regionkommunen kommer att ha en modifierad symbol
från Västerbottens läns landstings visuella profil och logotyp.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Den nya organisationens nya namn blir Region Västerbotten med en modifierad
symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil och logotyp.
Beslutsunderlag
 Utredning från KRUX
 Tjänsteskrivelse
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Redovisning av partistödets nyttjande 2016 samt utbetalning
2018
VLL 1195-2017

Sammanfattning
Enligt 2 kap. 9 § kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som är representerade i landstingsfullmäktige. Partistödet syftar till att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin
och ska användas för det lokala partiarbetet som riktar sig till länsinvånarna.
Enligt beslut i landstingsfullmäktige i november 2014, § 285, finns följande regelverk för partistöd i Västerbottens län;
 Mandatstöd utgår till partier som är representerade i landstingsfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § kommunallagen.
 Vid fördelning av mandatstöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen. Upphör ett parti att vara representerat
under ett verksamhetsår utbetalas stödet maximalt sex månader under samma
kalenderår efter det att representationen upphört.
 Parti som erhåller mandatstöd enligt ovan ska lämna skriftlig redovisning och
granskningsrapport som visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål.
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och lämnas till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. (2 kap. 11 §, andra
stycket, kommunallagen).
 Mandatstöd betalas inte ut till parti som inte lämnat sådan redovisning. Det
ankommer på partierna att utse granskare och att denne årligen lämnar
granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av
hur mandatstödet använts.
 För mandatperioden 2015-2019 fastställs partistödet i 2014 års nivåer med
årlig uppräkning för vart och ett av åren under mandatperioden med LPI.
I enlighet med kommunallagen ska fullmäktige årligen, vid sitt möte i september
eller vid därefter närmast följande sammanträde, fatta beslut om kommande års
utbetalning av partistöd. Om ett parti inte inkommit med någon redovisning
kommer inget partistöd betalas ut för kommande år.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Västerbottens läns landsting betalar ut partistöd enligt 2017 års nivå (mandatstöd
124.160 kronor per mandat), uppräknat med LPI för 2018 enligt följande fördelning:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Miljöpartiet de Gröna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

30 mandat
9 mandat
9 mandat
6 mandat
6 mandat
4 mandat
4 mandat
3 mandat

3.724.800 kronor
1.117.440 kronor
1.117.440 kronor
744.960 kronor
744.960 kronor
496.640 kronor
496.640 kronor
372.480 kronor

Partistödet delas upp och utbetalas två gånger per år, i januari och juli 2018.
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Beslutsunderlag
 Samtliga partiers redovisning med tillhörande bilagor

38

Landstingsfullmäktige. Sammanträdestider och kungörelseannonsering 2018
VLL 1501-2017

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 5 kap 7 och 8 § ska landstingsfullmäktige besluta när ordinarie sammanträden ska hållas. Dagarna för sammanträdet bestämmer landstingsfullmäktige för varje år. Sammanträdena förbereds i gruppmöten dagen innan
första sammanträdesdagen. Enligt kommunallagen (5 kap 8-11 §) och arbetsordning för landstingsfullmäktige (§ 13) ska landstingsfullmäktige bestämma för varje
år i vilken eller vilka orts-tidningar uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges
sammanträden ska införas.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar:
Landstingsfullmäktige sammanträder 2018 enligt följande:
20 februari
24-25 april
19-20 juni
9 oktober
27-28 november
Tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2018 enligt
KL 5:10 ska införas i Norran, Folkbladet och Västerbottens-Kuriren. Dessutom ska
motsvarande informationsannons införas i Västerbottningen.
Beslutsunderlag
 Förslag till sammanträdesplan 2018
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Anmälan av delegeringsbeslut
VLL 157:8, 157:9 och 158:8-2017

Beslut som landstingsstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation
Protokoll från sammanträden den 9 maj 2017, den 16 maj 2017 och den 22 augusti
2017.
VLL 278:6, 278:7 och 278:8-2017
Beslut som landstingsstyrelsens ordförande fattat med stöd av delegation
Yttrande till Justitiedepartementet den 4 september 2017 över betänkandet Ny
dataskyddslag (SOU 2017:39).
VLL 1228:2-2017
Kommuninvest. Beslut om att upplåna 400 miljoner kronor.
VLL 1814:1-2017
Beslut som landstingsdirektören fattat med stöd av delegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Diabetestekniska hjälpmedel.
Tillägg till avtal med Nordicinfu Care AB.

2017-04-11

VLL 1078:45-2014

Byggnad 29 Norrlands universitetssjukhus.
Samarbetsavtal med OF Bygg KB.

2917-05-16

VLL 1147:7-2016

Alkohol- och drogmottagning i Umeåregionen.
Avtal med Umeå kommun. Förlängning av avtal
under perioden 1 april 2017 - 30 september 2017.

2017-05-16

VLL 1974:2-2015

Resebyråtjänster.
Förlängning av kontrakt med Företagsresor i
Umeå AB att gälla till och med 28 februari 2018.

2017-05-22

VLL 905:8-2015

Utveckling av det folkhälsovetenskapliga området.
Avtal mellan Umeå universitet, medicinska
fakulteten och Västerbottens läns landsting,
ledningsstaben

2017-05-23

VLL 1312:1-2017

Struktur för utveckling och förvaltning av lösningar
för vård på distans. Avtal om samfinansiering av
projektledare för projektet med Landstinget
Västernorrland.

2017-05-29

VLL 1305:1-2017

Aktivitetsbaserade arbetsplatser byggnad 20 B.
Beslut att genomföra föreslagna åtgärder.

2017-05-30

VLL 1299:1-2017

Kostförsörjning, förrådsvaror. Prisjustering av
avtal med Compass Group.

2017-05-30

VLL 1673:9-2013

Leverantörer av Bemanningstjänster för specialistläkare och specialistsjuksköterskor.
Tilldelningsbeslut.

2017-05-30

VLL 1011:9-2015
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Städkompetens Norrland AB.
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2017-06-01

VLL 1490:22-2014

2017-06-01

VLL 538:12-2015

Förlängning av avtal med Synoptik Sweden AB
till och med 31 augusti 2019.

2017-06-01

VLL 538:13-2015

Förlängning av avtal med Vojma Optik AB till
och med 31 augusti 2019.

2017-06-01

VLL 538:14-2015

2017-06-16

Nr 9814000-01

Lycksele flygplats AB; Hyresgäst VLL.
Ambulanshelikopterbas.

2017-06-16

Nr 2019-01

Vilhelmina kommun; Hyresgäst VLL.
Sjukstugan 1.

2017-06-26

Nr 610404

Umeå kommun; Hyresgäst VLL.
Odontologen 1, Familjecentral och BVC.

2017-06-27

Nr 61440801-1

Norrlands universitetssjukhus byggnad 2-4 och
10, om- och tillbyggnad.
Entreprenadkontrakt, ABT. Samverkansavtal
med Peab Sverige AB.

2017-06-19

VLL 1008:5-2016

Närservice IT. Avtal med InfoCare Service AB
gällande till och med 18 juni 2021.

2017-06-19

VLL 473:6-2016

Ersättningsparkering för personal vid Skellefteå
lasarett. Beslut.

2017-06-19

VLL 1426:1-2017

Upphandling av lustgasdestruktion till Norrlands
universitetssjukhus. Tilldelningsbeslut.

2017-06-19

VLL 460:3-2017

Skellefteå lasarett byggnad 140B, inlösen efter
hyrestid. Beslut.

2017-06-20

VLL 1446:1-2017

Skellefteå lasarett byggnad 104 - förändrad
angöring vid huvudentré. Beslut.

2017-06-20

VLL 1447:1-2017

Fastighetsutvecklingsplan för Lycksele lasarett
En ny livscykel för byggnad 101. Beslut.

2017-06-20

VLL 1448:1-2017

Norrlands universitetssjukhus byggnad 24.
Inköp av lös inredning och utrustning till renoverade lokaler för Infektionsklinikens mottagning
och vårdavdelning. Beslut.

2017-06-27

VLL 1491:1-2017

Terminalglasögon och tillhörande optikertjänster
Förlängning av avtal med ICS Optics AB till och
med 31 augusti 2019.

Hyreskontrakt för lokal
VLL: Hyresgäst Cadolto Fertiggebäude
GmbH & Co, Deutschland. Akutvägen 4, kontor
och omklädningsrum.
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Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3C.
Inköp av ny lös inredning och utrustning för
evakueringslokaler. Beslut.
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2017-06-27

VLL 1492:1-2017

2017-06-26

VLL 1224:10-2016

Avtal med Infrastruktur 5 High Innovations AB
gällande från 23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:11-2016

Avtal med Knowit Norrland AB gällande från
23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:12-2016

Avtal med Umeå Datakonsulter AB gällande
från 23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:13-2016

Avtal med Teknikhuset i Umeå AB gällande
från 23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:14-2016

Avtal med Bearingpoint Sweden KB gällande
från 23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:15-2016

Avtal med Sogeti Sverige AB gällande från
23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:16-2016

Avtal med XLENT AB gällande från 23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:17-2016

Avtal med Alten Sverige AB gällande från
23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:18-2016

Avtal med Codemill AB gällande från 23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:19 2016

Avtal med CGI Sverige AB gällande från
23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:20-2016

Avtal med Cygate AB gällande från 23 maj 2017.

2017-06-26

VLL 1224:21-2016

Avtal med Atea Sverige AB gällande från och
med 23 maj 2017.

2017-08-02

VLL 1224:29-2016

Ramavtal med Combitech AB.

2017-08-07

VLL 1224:30-2016

Sambulans mellan Skellefteå och Umeå.
Tilldelningsbeslut.

2017-06-29

VLL 1860:3-2015

Sambulans. Avtal med Skellefteå buss AB
gällande från 1 mars 2018.

2017-08-07

VLL 1860:4-2015

2017-07-05

VLL 2695:19-2015

2017-07-05

VLL 2695:20-2015

IT-konsulter 2017-2021
Avtal med Infrastruktur IT System i Skellefteå AB
gällande från 23 maj 2017.

Upphandling av bevakningstjänster
Förordnande för undertecknande av avtal.
Avtal med Securitas Sverige AB för perioden
1 oktober 2017 - 30 september 2019.
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Fullserviceleasing av fordon. Förlängning av avtal
med Motorcentralen i Umeå AB att gälla under
perioden 16 september 2017-15 september 2018.

2017-08-07

VLL 1922:13-2013

Markskötsel Bjurholm och Vindeln.
Beslut om avbrytande av upphandling.

2017-08-08

VLL 2215:9-2016

Beslut som tf. landstingsdirektör fattat med stöd av delegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Konsulttjänster Fastighet 2017 - Lycksele.
Avtal med Energibyrån Nord AB för perioden
1 mars 2017 - 28 februari 2019.

2017-07-07

VLL 1707:100-2016

Konsulttjänster Fastighet 2017 - Skellefteå.
Avtal med Energibyrån Nord AB för perioden
1 mars 2017 - 28 februari 2019.

2017-07-07

VLL 1707:101-2016

Upphandling av ramavtal för rörarbeten Umeå.
Tilldelningsbeslut.

2017-07-10

VLL 933:2-2017

Upphandling av ramavtal för energideklarationer
och OVK-besiktning.
Tilldelningsbeslut.

2017-07-10

VLL 930:2-2017

Beslut som verksamhetschefen, basenhet Fastighet, fattat med stöd av vidaredelegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Fastighetsmäklartjänster, Umeå.
Tilldelningsbeslut.

2017-04-20

VLL 456:3-2017

Medicinska gaser för sjukvården. Avtal med
Air Liquide AB till och med 30 september 2018.

2017-05-22

VLL 1183:6-2014

Norrlands universitetssjukhus byggnad 5 B, omoch tillbyggnad. Avtal med Skanska Sverige AB.

2017-06-01

VLL 1539:16-2015

Konstnärlig gestaltning i ny psykiatribyggnad,
Norrlands Universitetssjukhus.
Avtal med Full Heart Travel, Arts and Culture AB.

2017-06-12

VLL 810:11-2016

Avtal med Karin Laaja.

2017-06-22

VLL 810:12-2016

Skissavtal med Karin Laaja.

2017-06-22

VLL 810:13-2016
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Beslut som servicedirektören, verksamhetsområde Service, fattat med stöd av
vidaredelegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Fönsterputsning vid Norrlands universitetssjukhus.
Tilldelningsbeslut.

2017-06-01

VLL 120:5-2017

Service och underhåll av kompressorer.
Avtal med Atlas Copco Compressor Aktiebolag.

2017-06-01

VLL 1919:5-2016

Fönsterputsning vid Norrlands universitetssjukhus. Avtal med Städkompetens i Norrland AB
gällande till och med 30 april 2021.

2017-06-19

VLL 120:6-2017

Leverans av avfallskvarn. Avtal med
Diskomat AB.

2017-06-26

VLL 1974:5-2016

Upphandling av tågresor. Tilldelningsbeslut.

2017-08-18

VLL 263:4-2017

Upphandling av hänvisningssystem.
Tilldelningsbeslut.

2017-08-28

VLL 1110:4-2017

Beslut som utvecklings-/stabsdirektören, Ledningsstaben, fattat med stöd
av vidaredelegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Enkäter hälsoundersökningar. Tilldelningsbeslut.

2017-06-02

VLL 294:5-2017

Enkäter hälsoundersökningar, tryck.
Avtal med PostNord Strålfors AB gällande till
och med 18 juni 2019.

2017-06-19

VLL 294:6-2017

Beslut som forsknings- och utbildningsdirektören, staben för forskning och
utbildning, fattat med stöd av vidaredelegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Avtal med Umeå universitet, medicinska fakulteten. 2017-04-10
Ersättning för undervisning vid utbildningar som
bedrivs av medicinska fakulteten inom ramen för
ALF- och TUA-samarbetet.

VLL 1004:2-2017

Följeforskare, ERUF. Avtal med Ramböll
Management Consulting AB gällande till och
med 31 december 2019.

2017-05-08

VLL 1949:7-2016

Följeforskare Strukturfonden. Avtal med
Skandinavisk Samhällsanalys till och med
31 januari 2018.

2017-05-16

VLL 2244:6-2016
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Beslut som digitaliserings- och teknikdirektören, verksamhetsområde
Digitalisering och medicinsk teknik, fattat med stöd av vidaredelegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Dosmätare till centrum för medicinsk teknik och
ningsfysik. Avtal med Tesika Teknik AB.

2017-04-19

VLL 293:5-2017 strål-

Systemutveckling och systemförvaltning.
Tilldelningsbeslut.

2017-06-29

VLL 1224:25-2016

Ledning och styrning. Tilldelningsbeslut.

2017-06-29

VLL 1224:28-2016

Utveckling, underhåll och support för systemlösningen Milou. Avtal med Medexa Diagnostisk
Service AB. Tillägg.

2017-07-12

VLL 376:3-2017

IT-konsulttjänster, ledning och styrning.
Leveransavtal med Sogeti Sverige AB för
perioden 7 augusti 2017 - 30 november 2017.

2017-08-07

VLL 1224:31-2016

Videokonferensutrustning, uppgradering av
föreläsningssalar. Tilldelningsbeslut.

2017-08-14

VLL 764:5-2017

Beslut som HR-direktören, HR-staben, fattat med stöd av vidaredelegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Upphandling av enkätverktyg. Tilldelningsbeslut.

2017-08-07

VLL 331:3-2017

Upphandling av enkätverktyg.
Avtal med Netigate AB.

2017-08-08

VLL 331:4-2017

Beslut som primärvårdsdirektören, verksamhetsområde Primärvård, fattat
med stöd av vidaredelegation
Digital mötesplattform. Tilldelningsbeslut.

2017-08-22

VLL 1418:4-2017

Beslut som verksamhetschefen för basenhet Logistik fattat med stöd av
vidaredelegation
Ärende

Beslutsdatum

Dnr

Mål nr 1366-17.
Svensk vårdsupport sjuksköterskor AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 1.

2017-06-14

VLL 1011:18-2015

Mål nr 1360-2017. Medcomp Vårdbemanning AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 1.

2017-06-14

VLL 1011:19-2015

Mål nr 1335-2017. QuraZone AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 1.

2017-06-14

VLL 1011:20-2015
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Mål nr 1326-2017. Vårduppdrag Sverige AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 1.

2017-06-14

VLL 1011:21-2015

Mål nr 1378-2017. Doctorsjouren Nordic AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 8.

2017-06-19

VLL 1011:24-2015

Mål nr 1326-2017. Vårduppdrag Sverige AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 8.

2017-06-29

VLL 1011:27-2015

Mål nr 1360-2017. Medcomp Vårdbemanning AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 6.

2017-06-29

VLL 1011:28-2015

Mål nr 1573-17.
Individual Computer Applications Göteborg AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 12016.

2017-08-08

VLL 2298:11-2016

Mål nr 1590-17. Multilens AB.
Ansökan om överprövning av upphandling.
Yttrande över aktbilaga 1.

2017-08-08

VLL 2298:12-2016

Upphandling av madrasser.
Fullmakt för genomförande av uppdrag.

2017-06-22

VLL 1914:6-2016

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Ovanstående delegeringsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

40

Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom

Folkhögskolestyrelsen den 11 maj 2017.
VLL 598:3-2017
Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun, den 9 maj 2017.
VLL 420:2-2017
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 maj 2017 och den 13 juni 2017.
VLL 409:6 och 409:7-2017
Kostnämnden, Lycksele kommun, den 22 maj 2017.
VLL 411:3-2017
Nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå-Norsjö-området den 8 maj 2017
och den 8 juni 2017.
VLL 319:4 och 319:5-2017

36 (38)

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsstyrelsen

2017-09-12

Nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland den 8 juni 2017.
VLL 519:6-2017
Nämnden för folkhälsa och primärvård Umeåregionen den 16 maj 2017.
VLL 614:3-2017
Nämnden för funktionshinder och habilitering den 18 maj 2017.
VLL 445:3-2017
Samverkansnämnden den 10 maj 2017.
VLL 449:2-2017
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Ovanstående protokoll noteras till protokollet.

41

Handlingar för kännedom

Granskningsrapport från Riksrevisionen gällande Staten och Sveriges Kommuner
och Landsting – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet.
VLL 292:1-2017
Länsstyrelsen Norrbottens beslut den 2 juni 2017 gällande namnändring av
stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele till stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles
samlingar.
VLL 2326:3-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 30 mars 2017 gällande granskning av
stiftelser och fonder år 2016 (rapport nr 20-2016).
VLL 825:1-2016
Skrivelse från landstingets revisorer den 22 maj 2017 till årsstämman i VLL
Innovation AB gällande Granskning år 2016 av VLL Innovation AB, grundläggande
granskning.
VLL 1242:1-2017
Skrivelse från landstingets revisorer den 22 maj 2017 till styrelsen för VLL
Innovation AB gällande Granskning år 2016 av VLL Innovation AB, grundläggande
granskning.
VLL 1242:2-2017
Skrivelser från landstingets revisorer den 23 maj 2017 och 27 juni 2017 gällande
beslutade projektplaner till styrelser och nämnder.
VLL 1244:1 och 1244:3-2017
Månadsrapporter från patientnämnden juli 2017 och augusti 2017.
VLL 325:7 och 325:8-2017
Protokoll från sammanträde med Norrlandstingens regionförbund,
förbundsdirektionen, den 24 maj 2017.
VLL 791:2-2017

37 (38)

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum
Landstingsstyrelsen

2017-09-12

Protokoll från sammanträde med NorrlandsOperan AB den 18 maj 2017.
VLL 707:3-2017
Protokoll från sammanträde med AC Konsensus den 2 juni 2017.
VLL 1011:3-2017
Protokoll från sammanträde med Samordningsförbundet Umeåregionen den
21 april 2017 och den 2 juni 2017.
VLL 944:2 och 944:3-2017
Protokoll från sammanträde med Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen, den
11 maj 2017.
VLL 1018:3-2017
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar:
Ovanstående inkomna handlingar noteras till protokollet.
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