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Sammanträdesdatum
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§ 69-81, 1 bilaga

Plats och tid Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå, klockan 09.30-11.50

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
Karin Ahnqvist, planeringschef
Nils-Olof Forsgren, VD Uminova, § 71
Peter Hedman, Uminova, § 71
Kjell Öberg, Uminova, § 71
Margit Håkansson, utvecklingschef, § 71
Maria Tykosson, HR-strateg, § 71

Sekreterare

..................................................
Sofia Jonsson

Justerat 2014-09-29

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



PROTOKOLL 3 (9)
Sammanträdesdatum

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-09-03

§ 69 Justering

Arbetsutskottet utsåg Nicklas Sandström, (M), att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till 29 september 2014.

§ 70 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet
med tillägg av § 80.

§ 71 Former för samverkan landstinget och industrin gällande hållbara 
innovationsdrivna testmiljöer. Information
VLL 1599-2014

Ärendebeskrivning

VD för Uminova, Nils-Olof Forsgren, projektledare Peter Hedman, affärsutvecklare 
Kjell Öberg samt landstingets utvecklingschef Margit Håkansson informerar om 
möjligheten till genomförande av en förstudie i syfte att utveckla samarbetsformer 
mellan landstinget, näringslivet och universitetet.

Fyra möjliga områden har identifierats för möjliga innovationsprojekt; ökad tillgäng-
lighet, minskade vårdskador, bättre vård för kroniskt sjuka och mångsökare samt 
hälsofrämjande vårdmiljöer.

Arbetsutskottets beslut

- Avrapportering i ärendet sker vid landstingstyrelsen 22 september 2014.

§ 72 Landstingsdirektören informerar

Landstingsdirektör Anders Sylvan informerar om följande frågor:

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

Landstingsdirektören informerar om att ett nytt regelverk från Europeiska kommissio-
nen, Solvens 11, med införande senast 1 januari 2016, ställer krav på försäkrings-
bolagen att förbättra konsumentskyddet genom att säkerställa att bolagen har till-
gångar som garanterar försäkringstagarnas skydd.

Finansinspektionen har medverkat i tolkningar av regelverkets krav på bolaget, vilket 
resulterar i att nytt kapital måste tillföras från alla landsting då garantibeloppet i LÖF 
anses vara för lågt.
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För Västerbottens läns landsting uppgår kapitaltillskottet till 32.487.000 kronor efter 
en fördelning i förhållande till folkmängden 31 december 2013. Reversens storlek 
uppgår till 167.115.000 kronor.

Kapitaltillskottet kommer att ske i form av garantikapital. Genom att tillföra kapitalet 
som garantikapital kan bolaget återbetala tillskottet till landstinget om förutsätt-
ningarna förändras så att tillskottet inte längre behövs.

Förändringarna får inga resultatmässiga konsekvenser för Västerbottens läns lands-
ting, men innebär att likviditeten försämras.

Flyttplaner gällande Hus 11

Information lämnas om att flyttplanerna för landstingets verksamheter i Hus 11 har 
stoppats till följd av att bottenplattan i berörd del av Hus 20, inte ansetts vara god 
nog för renovering. Fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda landstings-
husets framtida lokalsituation.

Vårdnära service

Under hösten kommer försöksverksamhet att fortsätta kring modell för vårdnära 
service.

Vårdanalys - har fått uppdraget att utreda ett verktyg för vårddialog, både gällande 
styrning och stöd.

Lägsta lön för sjuksköterskor

Information lämnas om att landstingsdirektören tagit beslut om ingångslön för sjuk-
sköterskor på 25 Tkr. Fortlöpande avrapportering sker i arbetsutskottet kring utveck-
lingen i frågan.

Arbetsutskottets beslut

- Informationen är delgiven.

§ 73 Arbetstidsmodell 3
VLL 1647-2014

Ärendebeskrivning

Maria Tykosson, HR-strateg, informerar om det lokala kollektivavtal som förhandlats 
fram gällande ett försök med anpassning av arbetstidsmodell 3 på IVA/THIVA,
Umeå, utifrån en hög andel nattarbete.

Försöket ska pågå under perioden 1 september 2014 till och med 28 februari 2015.

Syftet med den anpassning som görs av modell 3 är att förbättra personalens möj-
lighet till återhämtning. Försöksverksamheten har i stort sett samma bemannings-
krav dygnets alla timmar, dvs. individens andel av nattarbete är stort.
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Under försöksperioden höjs bonustiden per natt från 2,92 timmar till 4,58 timmar
med begränsningen att veckoarbetstid lägst ska bli 33 timmar/vecka. I övrigt gäller 
avtalade villkor och fastställda tillämpningar i arbetstidsmodell 3.

Efter fyra månader sker en partsgemensam utvärdering för att se om möjligheten till 
återhämtning har förbättrats genom arbetstidsmodell 3.

Arbetsutskottets beslut

1 Kollektivavtal tecknas gällande försök med anpassning av arbetstids-
modell 3 på IVA/THIVA, Umeå.

2 Försöket genomförs under perioden 1 september 2014 till och med 
28 februari 2015 och en utvärdering sker efter fyra månader.

3 Återkoppling från verksamheten sker i arbetsutskottet.

§ 74 Motion nr 6-2014 av Andreas Löwenhöök (M), Daniel Öhgren (C), 
Carin Hasslow (FP) och Lena Sandberg (KD). Inrätta platschef på 
Skellefteå lasarett
VLL 1397-2014

Ärendebeskrivning

Andreas Löwenhöök (M), Daniel Öhgren (C), Carin Hasslow (FP) och Lena 
Sandberg (KD) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att det ska inrättas en 
roll som platschef på Skellefteå lasarett samt att mandat och befogenheter för denna 
nya roll utreds.

Arbetsutskottets beslut

1 Motion nr 6-2014 överlämnas till staben för planering och styrning för 
beredning.

2 Motionen och arbetsutskottets beslut om beredning anmäls till 
landstingsfullmäktige.

§ 75 Motion nr 7-2014 av Marianne Normark (FP) m.fl. Akademisk 
specialisttjänstgöring för sjuksköterskor
VLL 1415-2014

Ärendebeskrivning

Marianne Normark, Thommy Bäckström, IngMarie Westh, Carin Hasslow, Margareta 
Carlbäck, Nicke Grahn och Carl Larsson, samtliga (FP), föreslår i en motion till 
landstingsfullmäktige att Västerbottens läns landsting utvecklar akademisk 
specialisttjänstgöring för sjuksköterskor med början inom de områden i sjukvården 
där bristen är störst.
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Arbetsutskottets beslut

1 Motion nr 7-2014 överlämnas till HR-staben för beredning.

2 Motionen och arbetsutskottets beslut om beredning anmäls till 
landstingsfullmäktige.

§ 76 Förhandlingar
VLL 945:2 och 1225:2-2014

Ärendebeskrivning

Förhandlingar har genomförts mellan arbetsgivaren och berörd/berörda facklig/-a 
organisation/-er.

Arbetsutskottets beslut

- Förhandlingar enligt förteckning läggs till handlingarna.

§ 77 Kurser och konferenser
VLL 34-2014

Inga inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda har 
kommit in.

§ 78 Upphandling av tjänster 2014. Förteckning
VLL 186-2014

Ärendebeskrivning

Förteckning över upphandling av tjänster 2014 har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

- Förteckningen läggs till handlingarna.
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§ 79 Regler för ersättning till förtroendevalda 2015-2018
VLL 20-2014

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige fastställde 18 februari 2014, § 48, ”Ersättningsregler för för-
troendevalda 2015-2018”.

Regelverket har åter setts över då behov av förtydliganden och tillägg uppmärk-
sammats. Följande ändringar föreslås:

1 Förenkling av arvodeshanteringen genom att inläsningsarvodet (inför 
landstingsfullmäktige);

Alternativ 1) läggs ihop med dagarvodet, vilket medför ett arvode på 
1.247 kronor för landstingsfullmäktige och 1.072 kronor för övriga 
nämnder.

Alternativ 2) utgår, vilket medför en oförändrad nivå på dagarvodet, men 
att inläsningsarvodet tas bort.

2 Skrivningen ”Landstinget tillhandahåller utrustning till förtroendevalda i
landstingsfullmäktige inklusive förste ersättare, ledamöter och ersättare i 
landstingsstyrelsen, nämnderna för folkhälsa och primärvård, hälso- och 
sjukvårdsnämnden, nämnden för funktionshinder och habilitering, 
patientnämnden och landstingets revisorer”

ändras till:

Landstinget tillhandahåller utrustning för att kunna ta emot, läsa och 
medföra nödvändiga dokument som arbetsredskap till förtroendevalda. 
Följande förtroendevalda erhåller utrustning:

1 Landstingsfullmäktige - ledamöter samt första till och med tredje 
ersättare per parti och valkrets, dock inte fler än vad som mot-
svarar partiets antal ledamöter i valkretsen. För parti med gemen-
sam valsedel för samtliga valkretsar gäller ersättare nr 1-3.

2 Ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen, nämnderna för 
folkhälsa och primärvård, hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden 
för funktionshinder och habilitering, patientnämnden och lands-
tingets revisorer.

3 En hänvisning till dokumentet ”Reglemente för politikens användande av 
mobiltelefoni och mobilt bredband” görs i anslutning till stycket ”Telefon-
ersättning”.

Arbetsutskottets beslut

- Ärendet bereds vidare och tas upp i landstingsstyrelsen 22 september 
2014.
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§ 80 Arbetsordning för landstingsfullmäktige
VLL 922-2014

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade anta nuvarande arbetsordning 1 juni 2010 (§ 127).

Förslag

Arbetsordningen har setts över och kompletterats enligt följande:

- Rubriker och punkter i arbetsordningen har tydliggjorts.

- Hänvisningar till relevanta lagrum i kommunallagen har införts.

- Ny rubrik ”Presidiets arbetsuppgifter” har införts och § 7 föreslås få 
ändrad lydelse, gamla lydelsen föreslås utgå.

- I § 44 föreslås ”två repliker” ändras till ”en replik”.

- § 45 föreslås utgå.

- § 68 har fått ändrad lydelse.

Tidigare lydelse: ”En interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd 
eller något av styrelsens utskott eller till landstingsstyrelsens 2:e vice 
ordförande med benämning landstingsråd med ansvar för jämställdhet 
och fastighetsdrift eller till ledamot i landstingsstyrelsen med benämning 
landstingsråd med ansvar för miljö och hållbar utveckling.”

Föreslagen lydelse: ”En interpellation får ställas till ordföranden i en 
nämnd eller något av styrelsens utskott eller till landstingsråd.”

- § 73 föreslås få ändrad lydelse.

Tidigare lydelse: ”Interpellant och svarande inleder med att läsa inter-
pellation respektive interpellationssvar. Därefter får interpellant respek-
tive svarande ordet för anförande om längst två minuter. Talare som inte 
anmäler sig under något av dessa fyra anföranden har inte rätt att delta i 
den fortsatta debatten. Anmälda talare enligt talarlistan får ordet för ett 
anförande och om längst två minuter och en replik om längst en minut.”

Föreslagen lydelse:

Omgång ett

1. Interpellanten börjar med att läsa upp interpellationen
2. Svaranden besvarar interpellationen
3. Interpellanten får ordet för ytterligare anförande om längst tre minuter
4. Svaranden får ordet för anförande om längst tre minuter

Talare som inte anmäler sig på talarlistan under punkt 1-4 har inte rätt 
att delta i den fortsatta debatten.
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Omgång två

5. Anmälda talare enligt talarlistan får ordet för högst två anföranden om 
längst två minuter.

Omgång tre

6. Interpellant och svarande får ordet för ytterligare två anföranden om 
längst två minuter.

- §§ 76-78 rubrik ”Beredning av ärendena” har utformats mer i överens-
stämmelse med formuleringarna i kommunallagen.

- § 89 andra stycket föreslås utgå.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa 
reviderad arbetsordning.

§ 81 Landstingsstyrelsens förslag till föredragningslista 2014-09-22. Be-
redning

Ärendebeskrivning

Förslag till föredragningslista inför landstingsstyrelsens sammanträde 22 september 
2014 har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

- Föredragningslistan vidarebefordras till landstingsstyrelsen för beslut 
efter vidtagna förändringar.




