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§ 59-68, 1 bilaga

Plats Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå

Beslutande Peter Olofsson, (S), ordförande
Nicklas Sandström, (M), vice ordförande
Erik Bergkvist, (S)
Olle Edblom, (C)
Helen Forsberg, (V)
Karin Lundström, (S)
Marianne Normark, (FP)

Birgitta Nordvall, (KD), observatör
Robert Winroth, (MP), observatör

Övriga Anders Sylvan, landstingsdirektör
Jack Lysholm, FoU-chef, § 61

Sekreterare

..................................................
Karin Ahnqvist

Justerat 2014-09-29

.................................................. ................................................
Peter Olofsson Nicklas Sandström
Ordförande Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2014-09-29

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, 
Köksvägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator

..................................................
Kaarina Sölvebrand
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§ 59 Justering

Arbetsutskottet utsåg Nicklas Sandström att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till den 29 september 2014.

§ 60 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 61 Informationer

Jack Lysholm informerar kring avtal som reglerar ALF-ersättningen. Förhandlingarna 
har nu gått in i ett slutskede och det finns en överenskommelse på plats mellan 
universitetssjukhusen och utbildningsdepartementet. Peter Olofsson och Anders 
Sylvan kommer under september månad skriva under avtalet för Västerbottens läns 
landstings räkning och avtalet kommer sedan gå in för beslut i landstinget.

Anders Sylvan informerar landstingsstyrelsen kring

- Benchmarking av universitetssjukhusen kommer att ske i samverkan 
över landet under hösten 2014.

- FoU-stab, separat stab den 1 oktober med en ny forskningschef. Stabs-
chefen för den nybildade separata staben kommer att sitta i landstingets 
ledningsgrupp (ELG).

- Kontakter fortsätter mellan landstingsledningen med anledning av för-
djupad samverkan med Vasaområdet.

- Samverkan sker kring landstingens framtida lösning för journalsystem 
som organiseras mellan berörda landsting genom den så kallade 
SUSSA-gruppen.

Per Sehlin gör en genomgång av månadsrapport för juli månads utgång.

§ 62 Kurser och konferenser 2014
VLL 34-2014

Ärendebeskrivning

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda 
har sammanställts.

Förtroendevalda som utses att delta i kurs/konferens har rätt till ersättning enligt be-
stämmelser om arvode till förtroendemän.

Arbetsutskottets beslut

- Enligt bilaga 1 till protokollet.
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§ 63 Förrättningar som inte protokollförts 2014
VLL 966-2014

Ärendebeskrivning

Förteckning över fullgjorda förrättningar som inte protokollförts har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

- Förteckningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 64 Kontrollstationen hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Tidsplan

Anders Sylvan informerar om föreslagen tidsplan för den sista kontrollstationen 
kopplat till skatteväxlingen av hemsjukvård.

§ 65 Ambulansflyg

Anders Sylvan ger en avrapportering om vad som sker inom förberedelsearbetet 
kring landstingssamverkan av Ambulanssjukvård Fixed Wing samt det förslag som 
kommit kring kommunalförbund.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott diskuterar förslaget till förbundsordning och 
framför önskemål inför förslaget till remissvar.

§ 66 Sjukvårdsmaterial

Punkten utgår.

§ 67 Sommarsituationen 2014. Uppföljning

Anders Sylvan återkopplar sommarsituationen utifrån den lämnade preliminära 
rapportering som lämnats skriftligt i underlaget till arbetsutskottet. Djupare analys, 
utvärdering och uppföljning av sommarsituationen genomförs nu genom fastställda 
arbetsformer och kommer avrapporteras till nämnder och styrelsen.

§ 68 Sammanträdesplan 2015

Förslag till sammanträdesplan fastslås som förslag till styrelsen och nämnden.




