KALLELSE
2019-01-29

Ledamöter och ersättare

Regionstyrelsens sammanträde
Tid

Onsdagen den 6 februari 2019 klockan 09.30-15.00 (cirka)
09.30-10.25 Ekonomi; Tobias Westling, Söderberg och partner
Finansplan och finansrapporter
10.30-10.55 Ekonomi med månadsrapport
Katarina Holmgren, ekonomidirektör
11.00-12.00 Kompetensförsörjning
Kia Ronnhed, HR-direktör
12.00

Lunch

13.00

Gruppmöten

14.30

Beslutsärenden

Plats

Regionens hus, Styrelserummet, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista

Förhinder

Meddela Majlis Israelsson eller Maria Sterner om du inte kan delta vid
mötet
majlis.israelsson@vll.se
maria.sterner@vll.se

Samåkning Enligt regionfullmäktiges 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

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

4

Fastställande av föredragningslista
RS 7-2019

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

5

Informationer
RS 6-2019

6

PET-DT. Inledande av upphandling
RS 65-2019

Sammanfattning
I Region Västerbotten och norra sjukvårdsregionen finns i dag en
PET-DT-utrustning som används för utredning och behandlingsuppföljning av svår
cancersjukdom. Ärendet gäller utökning med ytterligare en PET-DT, vilket
motiveras av ökat kapacitetsbehov. Region Västerbotten uppnår enligt prognosen
maximala kapacitetstaket (3 200 undersökningar) för befintlig PET-DT första halvåret 2019. Utan utökning av befintlig kapacitet kommer därefter kötiden för dessa
svårt sjuka cancerpatienter öka stadigt. Verksamheten bedrivs i dagsläget dagtid
alla vardagar samt kvällskörningar 4 dagar i veckan. 60 procent av patienterna är
regionpatienter. Patientunderlaget utgörs av högt prioriterade patientgrupper och
undersökningsbehovet förväntas öka utifrån nya medicinska riktlinjer och nationella vårdprogram för dessa patienter. Metoden används bland annat för kontroller
av cancerpatienter för utvärdering och uppföljning av behandlingar såsom utredning/behandling vid prostatacancer, metastasutredningar vid bröstcancer samt
monitorering av andra medicinska behandlingar. Enligt beslut i förbundsdirektionen den 1 juni 2016 utredde RCC Norr frågan om framtida kapacitet för PET-DT
i norra sjukvårdsregionen och lämnade en rapport som godkändes av förbundsdirektionen den 24 maj 2017. I rapporten föreslogs att norra sjukvårdsregionens
två första PET-DT-utrustningar etableras i Västerbotten, varefter den tredje utrustningen etableras i Västernorrland.
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Ärendet har tillstyrkts i investeringsrådet den 28 november 2018. Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 13 december 2018 fattat beslut om att tillstyrka att upphandling påbörjas, men då ärendet är en investering enligt investeringsplan ska
beslut att upphandling får inledas fattas i regionstyrelsen.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Upphandling av PET-DT-utrustning får inledas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

7

Resultathantering inom landstingsdrivna hälsocentraler och
inom tandvården
RS 71-2019

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade den 15 december 2009 att negativt eget kapital i
primärvården och tandvården till följd av redovisade underskott ska återställas
senast två år efter att det uppstått. Beslut kring överskottshantering togs också.
Landstingsstyrelsen beslutade den 2 juni 2015, § 118, att underskott för landstingsdrivna hälsocentraler i icke konkurrensutsatta områden ska avskrivas.
Landstingsstyrelsen beslutade den 30 maj 2017, § 98 att underskottet för 2016 avseende hälsocentraler i landstingets egen regi i konkurrensutsatta områden ska
återställas 2019. Konkurrensutsatta områden anses vara områden där det finns
privata alternativ etablerade. År 2016 fanns det privata alternativ till landstingets
primärvård i områdena Lycksele, Skellefteå krans och Umeå tätort. Underskottet
uppgick till 13.284.000 kronor.
År 2017 fanns det privata alternativ i samma områden som 2016. Underskottet i
dessa områden för hälsocentralerna i landstingets egen regi uppgick till
30.988.000 kronor. Inget beslut har tagits avseende detta underskott.
Nu föreslås underskotten 2016 och 2017 från landstingsdrivna hälsocentraler avskrivas.
Bakgrunden till förslaget är en dom från förvaltningsrätten i Härnösand 2017 avseende en tvist mellan Västernorrlands läns landsting och fem privata vårdgivare.
Att täcka förluster för hälsocentraler i egen regi utan att kompensera de privata
aktörerna strider, enligt domen, inte mot likabehandlingsprincipen i Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftaren gör skillnad mellan externa leverantörer och
egen regi. Den upphandlande myndigheten ska inom ramen för ett valfrihetssystem sluta ett kontrakt med ekonomiska villkor med de leverantörer som efter
ansökan godkänts. De hälsocentraler som bedrivs i egen regi anses inte vara
leverantörer till det egna landstinget i den mening som avses i Lagen om valfrihetssystem (LOV). Efter överklagan gav Kammarrätten inte prövningstillstånd
varför domen har vunnit laga kraft.
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Avseende tandvården har inga beslut om resultathantering efter beslut i landstingsstyrelsen i december 2009 tagits. Det totala negativa egna kapitalet för tandvården uppgår till 1.522.000 kronor efter år 2017. Det ackumulerade underskottet
avseende tandvården föreslås avskrivas för en likvärdig hantering av tandvården
så som för primärvården.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Underskotten för år 2016 på 13.284.000 kronor och för år 2017 på 30.988.000
kronor för landstingsdrivna hälsocentraler avskrivs.
Det ackumulerade underskottet för tandvården på 1.522.000 kronor avskrivs.
Resultathantering för primärvården och tandvården år 2018 och framåt utreds av
nya beställarenheten inom regionstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Underskotten för år 2016 på 13.284.000 kronor och för år 2017 på 30.988.000
kronor för landstingsdrivna hälsocentraler avskrivs.
Det ackumulerade underskottet för tandvården på 1.522.000 kronor avskrivs.
Resultathantering för primärvården och tandvården år 2018 och framåt utreds av
nya beställarenheten inom regionstyrelsen.

Handläggning i arbetsutskottet
Förslag till beslut under mötet
Nicklas Sandström (M) yrkar på att kompensation även ska utgå till privata vårdaktörer.

8

Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser
rörande psykisk hälsa 2018
RS 82-2019

Sammanfattning
I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting rörande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har
länets kommuner, landstinget och länsföreningen Hjärnkoll samt Region
Västerbotten formulerat en länsövergripande plan för barn och unga och vuxna
äldre. Det blir den tredje länsplanen som upprättas inom Västerbotten rörande
psykisk hälsa inom det specifika projektet Uppdrag psykisk hälsa (UPH).
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Det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt
arbete på området psykisk hälsa samt stimulera till en förbättring och förstärkning i
verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Årets länsplan
innehåller en uppföljning av målområden från 2017 års länsplan. AC Konsensus
rekommenderar att Region Västerbotten, antar länsgemensam analys och handlingsplan rörande psykisk Hälsa 2018 i Västerbottens län.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från AC Konsensus
 Länsplan Psykisk Hälsa 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Länsgemensam analys och handlingsplan rörande psykisk Hälsa 2018 i
Västerbottens län antas.

9

Uppföljningsplan 2019
RS 63-2019

Sammanfattning
Uppföljningsplanen för styrelser och nämnder syftar till att tydliggöra när nämndernas uppföljning till fullmäktige sker samt att säkerställa att rätt underlag lämnas
in.
Ansvaret för att uppföljning görs följer linjeorganisationen och vilar på såväl
politiska nämnder som tjänstemannaledning.
Delårsrapporter och årsredovisning är regionstyrelsens rapporter till regionfullmäktige. Årsredovisning och delårsrapport är lagreglerade och upprättas enligt
bestämmelserna i dessa lagar. För att tillgodose behovet av en samlad uppföljning
för regionen är styrelsers och nämnders års- och delårsrapporter nödvändiga
underlag.
Under året lämnas följande uppföljningsrapporter till regionfullmäktige, samlad
delårsrapport per april och per augusti samt årsredovisning för 2019. Nämnder
och styrelser ska upprätta och överlämna till regionstyrelsen två delårsrapporter
och en årsrapport för sitt verksamhetsområde, enligt beslutad uppföljningsplan för
2019.
Samtliga nämnder och styrelser i Region Västerbotten ska enligt gällande reglementen följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av:
 De inriktningsmål som fastställts av regionfullmäktige
 De mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna
 De kontrollaktiviteter som fastställts i de egna internkontrollplanerna
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Följebrev
 Uppföljningsplan för styrelser och nämnder
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Uppföljningsplan för 2019 godkänns.

10

Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019. Plan och rutiner
RS 84-2019

Sammanfattning
Enligt kommunallagen (6 kap. 1 §) ska regionstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen
ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller
enligt annan lag eller författning. Om regionstyrelsen vid denna övervakning finner
brister ska styrelsen lämna råd till övriga nämnder alternativt föra ärendet till fullmäktige.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som
kommunen eller landstinget är medlem i (Lag 2018:569).
Beslutsunderlag
 Plan för genomförande av regionstyrelsens uppsikt 2019
 Förslag till rutin
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Plan och rutiner för genomförande av regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019 fastställs.
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Remiss SOU 2018:36. Rätt att forska – Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser. Yttrande
RS 72-2019

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har gett Region Västerbotten möjlighet att yttra sig över
betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU
2018:36).
Utredningen har utrett om det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad
forskning och har haft i uppdrag att föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser.
Utredningen har också haft i uppdrag att analysera;
-

Om det långsiktigt finns ett behov av en särskild reglering av ett rättspsykiatriskt forskningsregister.
Vilken rättslig reglering av ett nationellt biobanksregister som behövs.
Vilken rättslig reglering som behövs för att Statistiska centralbyrån (SCB) ska
ha möjlighet att lämna ut uppgifter om individers inkomstförhållanden till
Luxembourg Income Study (LIS).
Om det behövs ett förstärkt skydd för uppgifter om avlidna i forensisk forskning.
Vilka rättsliga förutsättningar som finns i EUs dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter hos Kungliga biblioteket och andra forskningsbibliotek.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten i
huvudsak ställer sig positiv till utredningens förslag. Region Västerbotten framhåller och förespråkar dock att redan befintliga plattformar för register kan nyttjas
för åtgärderna, vilket skulle vara både resurseffektivt och kvalitetssäkrat.
Region Västerbotten uppmärksammar vidare att utredningen tar upp frågan att
landsting och kommuner kan vara forskningshuvudman för en forskningsdatabas.
Detta är ett viktigt förtydligande och gäller också de nya regionerna.
Beslutsunderlag
 Betänkande SOU 2018:36
 Förslag till yttrande
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
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Region Västerbotten. Arkivreglemente
RS 73-2019

Sammanfattning
Med hänvisning till bestämmelserna i arkivlagen (1900:782) och arkivförordningen
(1991:446) har ett arkivreglemente för Region Västerbotten utarbetats. Arkivreglementet innehåller föreskrifter gällande arkivvården inom myndigheten, dess
nämnder och övrig verksamhet där regionen utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande.
Beslutsunderlag
 Förslag till arkivreglemente
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Arkivreglemente för Region Västerbotten antas.

13

Patientnämnden, revidering av reglemente
RS 85-2019

Sammanfattning
Inför kommande mandatperiod och bildande av regionkommun har landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 21-22 november 2018, § 195, fattat beslut om ny
förtroendemannaorganisation.
Förslag till reglemente för patientnämnden har upprättats.
Patientnämnden har vid sammanträde den 4 december 2018, § 70, behandlat
ärendet om förslag till reglemente och föreslår vissa ändringar gällande rekrytering
av förvaltningschef samt möjlighet att av regionens organ och tjänstemän begära
uppgifter m.m.
Beslutsunderlag
 Patientnämndens beslut 2018-12-04, § 70
 Förslag till patientnämndens reglemente
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bereds ytterligare inför beslut vid regionstyrelsens sammanträde.
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Projekt Umeå NUS 5G. Medfinansiering
RS 138-2019/VLL 2676-2018

Sammanfattning
I augusti 2018 lanserades initiativet Umeå 5G av fem offentliga aktörer; Region
Västerbotten, Umeå Kommun, Umeå universitet, Umeå Energi och Umeå Science
Park. Satsningen är unik i sitt slag och innebär en etablering av Umeå som
Sveriges första teststad med ett storskaligt verklighetslabb för 5G. Satsningen
innebär att utveckla nya digitala lösningar, produkter och tjänster vilka avser bidra
till samhällsnytta och förbättrad samhällsservice för invånarna. Intresset för initiativet har varit stort. I november 2018 ingicks en avsiktsförklaring mellan parterna
och företagen Telia och Ericsson. Post- och telestyrelsen (PTS) har godkänt en
unik testlicens under 2019 för att möjliggöra tester inom projektet Umeå 5G.
För att snabbt komma igång och kunna nyttja den licens som PTS beviljat finns
behov av resurser till att starta upp projektet. Det skulle i sig medföra att redan
tidigt under 2019 kunna genomföra de första testerna av 5G-teknik på Norrlands
universitetssjukhus.
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i december 2018, § 29, om ett engångsbelopp 2018 avsett för att starta igång arbete vid Norrlands universitetssjukhus
med förberedelser för projektet NUS 5G. Beslutet från december behöver revideras med anledning av att arbetet inte kom igång före årsskiftet och medel
behövs för 2019. De beviljade medlen kan inte nyttjas efter årsskiftet.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bereds inför beslut vid regionstyrelsens sammanträde den 6 februari
2019.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Region Västerbotten medfinansierar projektet Umeå 5G med ett engångsbelopp
på 500.000 kronor för att starta igång arbetet med tester inom Umeå 5G.
Finansiering sker från regionstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 2019.
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Deltagande på distans vid nämndsmöten
RS 86-2019

Sammanfattning
Enligt kommunallagen har fullmäktige rätt att besluta om ledamöters deltagande
vid fullmäktige- respektive nämndssammanträden på distans.
I nämndernas samt fullmäktigeberedningarnas reglementen framgår att ledamöter
och ersättare får delta på nämndens respektive beredningarnas sammanträden på
distans om fullmäktige medger det. Vidare sägs att deltagandet på distans, när
möjligheten inte är begränsad av fullmäktige, ska följa den av fullmäktige fastställda riktlinjen. Nämnderna och beredningarna får därutöver bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagandet på distans.
I förarbetena till lagen (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.
Ett förslag till riktlinje för deltagande på distans vid sammanträde har upprättats.
Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinje
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Ledamöter i fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati tillåts att delta
vid beredningarnas sammanträden på distans.
Ledamöter och ersättare i folkhögskolestyrelsen samt kostnämnderna i Skellefteå
och Lycksele tillåts att delta vid nämndernas sammanträden på distans. För kostnämndernas del gäller att likalydande beslut fattas av respektive kommunfullmäktige.
Respektive nämnd beslutar om det ska råda några begränsningar vad gäller
distansdeltagande på utskottssammanträden.
Riktlinje för deltagande på distans vid sammanträden fastställs.
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Motion nr 2-2018 från Nicklas Sandström (M). Anslut
Västerbottens läns landsting till Mina Meddelanden
VLL 320-2018/RS 136-2019

Sammanfattning
Nicklas Sandström (M) har till fullmäktiga anmält motionen ”Anslut VLL till Mina
Meddelanden”. Motionären önskar att Västerbottens läns landsting (från den
1 januari 2019 Region Västerbotten) ska ansluta till den digitala tjänsten Mina
Meddelanden som är en myndighetsgemensam tjänst för att kunna ta emot meddelanden från olika myndigheter, i stället för via papperspost, på ett säkert sätt.
Förslag till motionsyttrande har upprättats och av yttrandet framgår att utifrån den
digitaliseringsstrategi som landstingsstyrelsen fastställde för myndigheten under
hösten 2018, pågår ett flertal aktiviteter och processer som är av betydelse för
vilka möjligheter till digitala anpassningar som kommer att finnas framgent. En
möjlighet kan vara att ansluta till tjänsten Mina Meddelanden under förutsättning
att andra processer färdigställs.
Beslutsunderlag
 Motion nr 2-2018
 Förslag till motionsyttrande
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad

Handläggning i arbetsutskottet
Förslag till beslut under mötet
Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Nicklas Sandström (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
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Motion nr 7-2018 från Nicklas Sandström (M). Etablering av ny
hälsocentral på Campus med fokus på studenter
VLL 680-2018/RS 137-2019

Sammanfattning
Nicklas Sandström (M) har till fullmäktige anmält motionen ”Etablering av ny hälsocentral på Campus med fokus på studenter”. Motionären föreslår att utreda möjligheten att etablera en ny hälsocentral i Campusområdet, (dock saknas uppgift om
vilket campus som avses) med fokus på studenthälsa.
Förslag till motionsyttrande har upprättats och av yttrandet framgår att primärvården utifrån befolkningsprognoser och expandering av bostadsområden av
Umeå har identifierat behov av en nyetablering av ytterligare en hälsocentral i de
östra stadsdelarna. Utifrån detta har Fastighet tagit på sig att initiera en dialog
med företrädare för Akademiska hus, i syfte att identifiera eventuella möjligheter
till lokaler på Campus i Umeå.
Beslutsunderlag
 Motion nr 7-2018
 Förslag till motionsyttrande
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad

Handläggning i arbetsutskottet
Förslag till beslut under mötet
Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till motionen.
Reservation
Nicklas Sandström (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

18

Utökning av revisionens budgetram 2019
RS 139-2019

Sammanfattning
Den 1 juni 2018 inkom revisionen med en skrivelse inför budget 2019, i vilket revisionen äskade om ett budgetanslag på 7,8 Mkr exklusive indexuppräkning (8 Mkr).
Revisionens budget 2018 uppgick till 6,8 Mkr. Revisionen inkom den 24 oktober
2018 med ett kompletterande budgetäskande, på cirka 900.000 kronor, motsvarande det överskott som revisionen haft i sin konsultbudget 2018.
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Landstingsfullmäktige beslutade den 27-28 november 2018, § 208, att anvisa 7,45
miljoner kronor till Revisionen i budgeten för 2019. I fullmäktigepresidiets beredning framgick att äskandet om en utökad ram 2019, skulle hanteras som ett
särskilt ärende i början av 2019.
I revisionens budgetskrivelser beskrivs bland annat hur regionbildningen förväntas
medföra en ökning av omfattningen på revisionsuppdraget. För att klara av det utökade uppdraget gör revisionen bedömningen att det sakkunniga stödet behöver
utökas med två årsarbeten. Den ena tjänsten är tänkt att finansieras genom ett
ökat revisionsanslag medan den andra finansieras med de intäkter som revisionen
får för granskningen av regionens kommunalförbund, samordningsförbund och
kommunala företag. Intäkter för dessa granskningar väntas dock inte tillfalla revisionen förrän 2020, vilket innebär att en extra förstärkning av budgeten 2019
behövs.
Beslutsunderlag
 Revisionens skrivelser 1 juni 2018 samt 24 oktober 2018
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Revisionens budgetram utökas 2019 med 550.000 kronor, till 8,0 Mkr.
Finansiering sker från regionstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
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Anmälan av delegeringsbeslut
VLL 211:8, VLL 211:13, VLL 211:14-2018, RS 1:1-2019, RS 1:2-2019
och RS 2:1-2019

Beslut som regionstyrelsens arbetsutskott fattat med stöd av delegation
Protokoll från sammanträden den 20 december 2018 och den 15 januari 2019.
VLL 215:13-2018 och RS 165:1-2019
Beslut som regionstyrelsens ordförande fattat med stöd av delegation
Tilldelningsbeslut 2018-12-11.
Framtidens vårdinformationssystem
VLL 1747:16-2016
Ramavtal samhällsbetalda transporter område Norsjö och Skellefteå.
VLL 649:23-2017
Ramavtal samhällsbetalda transporter område Nordmaling, Umeå, Vindeln och
Vännäs.
VLL 649:24-2017
Ramavtal samhällsbetalda transporter områdena Dorotea, Robertsfors och Åsele.
VLL 649:25, 649:26 och 649:27-2017
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Ramavtal samhällsbetalda transporter områdena Lycksele, Malå, Tärnaby.
VLL 2091:10, 2091:11 och 2091:12-2018
Beslut som landstings/regiondirektören fattat med stöd av delegation
Ärende

Beslutsdatum

Tidsbegränsat utökat arbete vid Västerbottens
läns landsting med anledning av chefsuppdrag,
tjänsteköp. Avtal och Medicinska fakulteten,
Umeå universitet för perioden 1 januari 2018 –
31 december 2020.

Dnr
2457:1-2018

Elhandel 2019. Tilldelningsbeslut.

2018-10-24

1172:5-2018

Fördelning av ST-befattningar 2019.

2018-10-29

2355:1-2018

Städtjänster Umeåområdet
Tillägg till avtal med Städkompetens i
Norrland AB.

2018-10-29

1490:29-2014

Städtjänst vid Ambulansstationen. Tillägg
till avtal med Städkompetens i Norrland AB.

2018-11-15

1490:30-2014

Medicinsk kompetens vid uppbyggnad av den
nationella ambulansflygsverksamheten. Avtal
mellan Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
och Västerbottens läns landsting.

2018-10-29

2437:1-2018

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
Samarbetsavtal gällande från 1 januari 2019.

2018-10-30

2216:2-2018

Mobiltelefoner. Tillägg till avtal med
Atea Sverige AB.

2018-10-31

1004:15-2018

Fysiskt och finansiellt elinköp. Avtal med Kinect
Energy Sweden AB för perioden 1 februari 2019 31 januari 2023.

2018-11-23

1172:7-2018

V065-1508 Diabetestekniska hjälpmedel. Tillägg till 2018-11-23
avtal med Nordicinfu Care AB.

1078:69-2014

Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning
2018-11-24
för fysioterapi. Samverkansavtal med Liv & Rörelse
Fysioterapi K. Forsberg AB.

220:12-2018

Städtjänsts vid Unga vuxna, psykiatrisk mottagning. 2018-11-26
Tillägg till avtal med ISS Facility Services AB.

118:13-2018

Umeå Biotech Incubator AB. Aktieöverlåtelseavtal
med Uminova Innovation AB.

2700:2-2018

2018-10-29
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Umeå Biotech Incubator AB, UBI AB. Aktieägaravtal mellan Umeå universitet Holding AB, SLU
Holding AB, Umeå Kommunföretag AB, Region
Västerbotten och Västerbottens läns landsting.

2018-10-29

2701:1-2018

Förändring gällande beslutsattestanter inom
landstingsstyrelsens verksamhetsområde i
november 2018.

2018-11-01
2018-11-07

343:10-2018

Organisering av funktioner i flerförvaltningsorganisation.

2018-12-03

ELGs smtr.anteckningar
2018-12-03, p. 68
2684-2018

Finansieringsförbindelse för två processledare
2018-12-04
inom nationell/sjukvårdsregional kunskapsstyrning.

2721:1-2018

Städtjänster. Tilldelningsbeslut.

2018-12-21

2284:4-2018

Energy Care. Partnerskapsavtal med Umeå
Energi AB.

2018-12-18

1762:3-2018

Förändring gällande beslutsattestanter inom
landstingsstyrelsens verksamhetsområde i
december 2018.

2018-12-21

343:11-2018

Beslut som HR-direktören, HR-staben, och verksamhetschefen, Centrum för
medicinsk teknik och strålningsfysik, fattat med stöd av vidaredelegation
Förändring gällande beslutsattestanter inom
landstingsstyrelsens verksamhetsområde i
november 2018.

2018-11-01
2018-11-08
2018-11-27

343:10-2018

Beslut som verksamhetschefen, basenhet Inköp, tf. primärvårdsdirektör,
verksamhetsområde Primärvård och servicedirektör, verksamhetsområde
Service, fattat med stöd av vidaredelegation
Förändring gällande beslutsattestanter inom
landstingsstyrelsens verksamhetsområde i
december 2018.

2018-12-10
2018-12-13
2018-12-19

343:11-2018

Beslut som digitaliserings- och teknikdirektören, verksamhetsområde
Digitalisering och medicinsk teknik, fattat med stöd av vidaredelegation
Systemutveckling Sharepoint. Leveransavtal
med Teknikhuset i Umeå Aktiebolag.

2018-12-18

1224:187-2016

Ledning och styrning, Maximo. Tilldelningsbeslut. 2019-01-10

1224:191-2016

Beslut som verksamhetschefen, basenhet IT Västerbotten, fattat med stöd av
vidaredelegation
Projektnr 4000001 Användbarhetsspecialist för
utbildning och 2nd line support av NCS Cross.
Avtal med Evert Sweden AB.

2018-12-20

29:1-2019
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Beslut som servicedirektören, verksamhetsområde Service, fattat med stöd
av vidaredelegation
Förändring gällande beslutsattestanter inom
landstingsstyrelsens verksamhetsområde
i oktober 2018.

2018-10-19

343:9-2018

Städtjänst vid Jörns Hälsocentral. Tillägg till
avtal med ISS Family Services AB.

2018-10-24

118:12-2018

Beslut som primärvårdsdirektören, verksamhetsområde Primärvård, fattat med
stöd av vidaredelegation
Förändring gällande beslutsattestanter inom
landstingsstyrelsens verksamhetsområde
i oktober 2018.

2018-10-01

343:9-2018

Beslut som digitaliserings- och teknikdirektören, verksamhetsområde
Digitalisering och medicinsk teknik, fattat med stöd av vidaredelegation
Förändring gällande beslutsattestanter inom
landstingsstyrelsens verksamhetsområde
i oktober 2018.

2018-10-24

343:9-2018

Ledning och styrning, portfölj. Beslut om
avbrytande av upphandling.

2018-11-09

1224:175-2016

Beslut som ekonomidirektören, Ekonomistaben, fattat med stöd av vidaredelegation
Försäkring, motorfordon
Tilldelningsbeslut.

2018-10-22

Avtal med Länsförsäkringar Västerbotten för
perioden 1 januari 2019 - 31 december 2022.

1497:3-2018
1497:4-2018

Beslut som HR-direktören, HR-staben, fattat med stöd av vidaredelegation
Executive search. Ramavtal med Cesab
Rekrytering AB.

2018-11-15

117:4-2018

Beslut som stabsdirektören, Ledningsstaben, fattat med stöd av vidaredelegation
Vacciner, övriga. Tilldelningsbeslut.

2018-11-27

1074:4-2018

Beslut som verksamhetschefen, basenhet Fastighet, basenhet IT
Västerbotten och basenhet Inköp, fattat med stöd av vidaredelegation
Förändring gällande beslutsattestanter inom
landstingsstyrelsens verksamhetsområde
i oktober 2018.

2018-10-09
2018-10-18
2018-10-31

343:9-2018
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Beslut som verksamhetschefen, basenhet IT Västerbotten, fattat med stöd
av vidaredelegation
Underhåll av programsystemet PAF.
Avtal med Medsharp AB.

2018-11-06

2633:1-2018

Beslut som verksamhetschef, basenhet Inköp, fattat med stöd av vidaredelegation
Rekrytering.
Ramavtal med Ranstad.

2018-10-23

2369:1-2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Delegeringsbesluten är anmälda.
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Protokoll från styrelser och nämnder för kännedom

Protokoll från sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 december
2018.
VLL 448:11-2018
Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård
Skellefteå-Norsjö-området den 10 december 2018.
VLL 330:10-2018
Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård södra
Lappland den 13 december 2018.
VLL 563:11-2018
Protokoll från sammanträde med nämnden för folkhälsa och primärvård
Umeå-regionen den 11 december 2018.
VLL 340:10-2018
Protokoll från sammanträde med nämnden för funktionshinder och habilitering den
5-6 december 2018.
VLL 477:8-2018
Protokoll från sammanträde med patientnämnden den 4 december 2018.
VLL 589:5-2018
Protokoll från sammanträde med samverkansnämnden den 7 december 2018.
VLL 528:4-2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
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Handlingar för kännedom

Regeringsbeslut från Finansdepartementet den 25 oktober 2018 gällande uppdrag
att genomföra en överföring av uppgifter inom det regionala utvecklingsansvaret.
VLL 2475:1-2018
Förvaltningsrättens i Umeå beslut den 11 januari 2019 gällande överlämnande av
mål 71-19 offentlig upphandling Framtidens informationsstöd till Förvaltningsrätten
i Karlstad för vidare handläggning.
VLL 1747:17-2016
Utdrag från sammanträde med Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun,
den 11 december 2018 gällande sammanträdestider 2019 och tidplan för uppföljning och planering.
VLL 117:1-2019
Utdrag från sammanträde med gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun,
den 12 februari 2018 gällande redovisning av internkontroll 2017.
VLL 518:1-2018
Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige, Skellefteå kommun, den
18 december 2018 gällande val till gemensam måltidsnämnd för mandatperioden
2019-2022.
RS 45:1-2019
Utdrag från sammanträde med förbundsfullmäktige, Region Västerbotten, den
29 november 2018 gällande likvidation av Regionförbundet Västerbottens län, val
av likvidator.
VLL 404:4-2018
Utdrag från sammanträde med kollektivtrafikutskottet, Region Västerbotten, den
15 februari 2018 gällande beslut om allmän trafikplikt för linjetrafik – linje 45.
VLL 514:1-2018
Protokoll från sammanträde med AC-Konsensus, Region Västerbotten, den
29 november 2018.
VLL 749:4-2018
Protokoll från sammanträden med NorrlandsOperan AB den 19 mars 2018, den
27 april 2018, den 8 juni 2018 och den 10 september 2018.
VLL 745:2, 745:3, 745:4 och 745:5-2018
Protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen, Norrlandstingens regionförbund, den 5 december 2018.
VLL 911:4-2018
Protokoll från sammanträde med förbundsfullmäktige, Region Västerbotten, den
29 november 2018.
VLL 965:5-2018
Protokoll från sammanträde med förbundsfullmäktige, Svenskt Ambulansflyg, den
15 november 2018.
VLL 1065:2-2018
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Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen, Svenskt Ambulansflyg, den
24 oktober 2018.
VLL 394:6-2018
Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen, Svenskt Ambulansflyg, den
7 januari 2019.
RS 52:1-2019
Protokoll från sammanträde med Gemensam måltidsnämnd, Skellefteå kommun,
den 11 december 2018.
VLL 513:5-2018
Protokoll från sammanträden med Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö den
28 september 2018, den 25 oktober 2018 och den 22 november 2018.
VLL 932:4, 932:5 och 932:6-2018
Protokoll från sammanträden med styrelsen för VLL Innovation AB den 16 oktober
2018 och den 7 december 2018.
VLL 783:4 och 783:5-2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar:
Informationen är delgiven.
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Valärende

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade den 8 januari om val av ledamöter, representanter och
ersättare till nämnder, utskott och organ och beslutade samtidigt att skjuta fram
beslut om att utse representanter till Länspensionärsrådet och Samråd
minoritetsgrupper till regionstyrelsens sammanträde i februari.
Regionstyrelsen ska även utse en representant till samverkansorganet Samverkan
mellan landsting och de privata vårdgivarna (SamLaP) för perioden 2019-2022.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
Regionstyrelsen utser Janeth Lundberg (S) till ledamot i länspensionärsrådet samt
till ledamot i Samråd minoritetsgrupper under perioden 2019-2022.
Regionstyrelsen utser Harriet Hedlund (S) till representant i Samverkan mellan
landsting och de privata vårdgivarna (SamLaP) under perioden 2019-2022.
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