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Ulf Olofsson, VO-chef Service, § 84
Ulrika Nilsson, tf upphandlingschef, § 84

Sekreterare

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

Justerat 2014-10-08

.................................................. ................................................
Peter Olofsson Nicklas Sandström
Ordförande Justerare
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BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2014-10-08

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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§ 82 Justering

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

Justeringsdatum fastställdes till torsdagen den 8 oktober 2014.

§ 83 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 84 Informationer

Varumärkesarbete Norrlands universitetssjukhus
Kommunikationschef Malin Åberg och kommunikationsstrateg Anneli Hägglund 
informerar om NUS varumärkesarbete med tillhörande studie.

Inom ramen för varumärkesarbetet har en handlingsplan tagits fram för intern och 
extern kommunikation. Tanken är att landstinget ska ha en gemensam 
varumärkesstrategi med universitetet, där man bland annat kommer att tydliggöra 
sjukhusets uppdrag mm. Vidare presenteras det nya kommunikationskonceptet, 
”Norrlands universitetssjukhus – en värld för dig” samt dess grafiska profil.

Länslasarettets gamla byggnader
Fastighetschef Ulf Widmark informerar om den rapport som Länsmuséet fått i 
uppdrag att ta fram gällande länslasarettets gamla byggnader och kulturmiljö. 
Rapporten färdigställs inom kort och redogör bland annat för de byggnader och 
miljöer som möjligen är skyddsvärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Länslasarettets gamla byggnader är idag svåranvända och går inte att nyttja för 
klinisk verksamhet. En omfattande renovering måste till om de i framtiden ska kunna 
nyttjas som exempelvis kontorslokaler.

Upphandling av städtjänster
T.f. upphandlingschef Ulrika Nilsson redogör för det förfrågningsunderlag som ligger 
till grund för upphandling av städtjänster i Umeåområdet. Upphandlingen är 
uppdelad på fem olika områden och berör städ vid hälsocentraler och lokaler vid 
folktandvården mm.

Vårdnära service
VO-chef för service, Ulf Olofsson, informerar om den försöksverksamhet som 
bedrivs gällande vårdnära service. Syftet är att bättre kunna nyttja personalens 
kompetens inom vårdområdet och att annan personal anställs för att sköta 
arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning, exempelvis patientnära städning, 
måltider etc. Försöket med servicepersonalen väntas även underlätta för ordinarie 
personal när arbetsbelastningen är som högst, exempelvis på kvällar och helger.
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Landstingsdirektörens information
Landstingsdirektör Anders Sylvan informerar om följande frågor;
- Sjuksköterskornas lönestruktur

Arbetsutskottets beslut

- Informationspunkterna noteras.

§ 85 Upphandling av städtjänster i Umeå-området. 
Förfrågningsunderlag
VLL 1683-2014

Ärendebeskrivning

Städning av hälsocentraler och folktandvårdslokaler bedrivs på entreprenad. Nu-
varande avtal löper ut 31 januari 2015, varför en ny upphandling ska göras. Förfråg-
ningsunderlaget kommer att kompletteras med uppgifter avseende avlämnande av 
anbud och sista dag för frågor i samband med annonsering.

Förslag

Förfrågningsunderlag har upprättats. Av förfrågningsunderlaget framgår att upp-
draget är uppdelat på fem anbudsområden som kommer att utvärderas var för sig 
enligt grunden ”ekonomiskt mest fördelaktiga”. Avtalstiden är 2015-02-01--
2017-01-31 med möjlighet för landstinget om förlängning upp till 24 månader.

Arbetsutskottets behandling

Arbetsutskottet diskuterar upphandlingsprocesser i allmänhet och 
konstaterar att det i styrelsen finns ett behov av utbildning i upphandlings-
förfarande samt hur upphandlingar kan användas i ett strategiskt syfte.  

Arbetsutskottets förslag till beslut

1 Landstingsstyrelsen beslutar att anta förfrågningsunderlaget i sin helhet.

2 Landstingsstyrelsen beslutar att uppdra till landstingsdirektör Anders 
Sylvan att sätta ihop ett utbildningspaket för styrelsens ledamöter kring 
upphandlingsförfarandet.
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§ 86 Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, 
rekommendation och utvecklingsområden. Yttrande
VLL 1009-2014

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting har gett Västerbottens läns landsting möjlighet 
att lämna synpunkter på rapporten ”Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med 
definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden”.

Förslag

Förslag till yttrande har upprättats. Yttrande har avgetts som tjänstemannayttrande 
med förbehåll att yttrandet kan komma att kompletteras efter beslut av landstings-
styrelsen.

Av yttrandet framgår att landstinget är positivt till att reglerna kring assisterad be-
fruktning blir mer likartade över landet och tillstyrker därför rekommendationerna. 
Rekommendationerna rör främst några viktigare skillnader som upplevts som särskilt 
ojämlika över riket. Landstinget ser att rekommendationerna ger förutsättning för en 
mer jämlik vård över riket.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- Landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag.

§ 87 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Yttrande
VLL 1123-2014

Ärendebeskrivning

Justitiedepartementet har gett Västerbottens läns landsting möjlighet att yttra sig 
över betänkandet ”Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor” (SOU 
2014:29).

Förslag

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att landstinget sammanfatt-
ningsvis stöder möjligheten till att ensamstående kvinnor får tillgång till assisterad 
befruktning.

Arbetsutskottets förslag till beslut

- Landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag.
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§ 88 Motion nr 8-2014 av Olle Edblom (C). Upphandling av 
närproducerade livsmedel
VLL 1528-2014

Ärendebeskrivning

Olle Edblom, (C), föreslår i en motion att landstingsfullmäktige beslutar att ta fram ett 
program för livsmedelsprogram med ett särskilt fokus på upphandling av 
lokalproducerade livsmedel.

Arbetsutskottets beslut

1 Motion nr 8-2014 överlämnas till staben för planering och styrning för 
beredning.

2 Motionen och arbetsutskottets beslut om beredning anmäls till 
landstingsfullmäktige.

§ 89 Motion nr 9-2014 av Birgitta Nordvall m.fl. (KD). 
Barnrättskonsekvensanalyser i landstinget
VLL 1547-2014

Ärendebeskrivning

Birgitta Nordvall, Lena Sandberg, Erik Sedig och Jonny Kärkkäinen, samtliga (KD), 
föreslår i en motion att landstingsfullmäktige beslutar att landstinget ska genomföra 
barnrättskonsekvensanalyser inför politiska beslut som direkt påverkar barn och 
deras närstående.

Arbetsutskottets beslut

1 Motion nr 9-2014 överlämnas till staben för planering och styrning för 
beredning.

2 Motionen och arbetsutskottets beslut om beredning anmäls till 
landstingsfullmäktige.
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§ 90 Motion nr 10-2014 av Nicke Grahn (FP). Försök med gemensam 
personalrekrytering
VLL 1565-2014

Ärendebeskrivning

Nicke Grahn, (FP), föreslår i en motion att landstingsfullmäktige beslutar att ge 
nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland i uppdrag att tillsammans 
med privat näringsliv och kommunerna i Malå, Sorsele och Vilhelmina samt i tillämp-
liga delar med Dorotea kommun, att skissera en gemensam rekryteringsorganisation 
och återrapportera denna till landstingsfullmäktige.

Arbetsutskottets beslut

1 Motion nr 10-2014 överlämnas till HR-staben för beredning.

2 Motionen och arbetsutskottets beslut om beredning anmäls till 
landstingsfullmäktige.

§ 91 Motion nr 11-2014 av Nicke Grahn (FP). Gemensam nämnd för 
primärvård och omsorg i Dorotea och Tåsjö
VLL 1566-2014

Ärendebeskrivning

Nicke Grahn, (FP), föreslår i en motion att landstingsfullmäktige beslutar

att landstingsfullmäktige ställer sig positiv till att inleda diskussioner med i första 
hand Dorotea kommun om bildandet av en gemensam vård- och omsorgsorganisa-
tion,

att landstingsfullmäktige beslutar att som en del i den gemensamma organisationen 
ska sjukstuga i Dorotea återinrättas samt

att landstingsfullmäktige uppdrar till landstingsstyrelsen att utreda möjligheten till 
extern finansiering av inledningen av verksamheten med hänvisning till att verksam-
hetsformen är helt ny.

Arbetsutskottets beslut

1 Motion nr 11-2014 överlämnas till staben för planering och styrning för 
beredning.

2 Motionen och arbetsutskottets beslut om beredning anmäls till 
landstingsfullmäktige.
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§ 92 Landstingsstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdestider 2015
VLL 1448-2014

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för landstingsstyrelsens arbetsutskott ska plan över 
sammanträden upprättas årligen.

Förslag

Den nya mandatperioden för landstingsstyrelsens arbetsutskott påbörjas den 
1 januari 2015. Arbetsutskottet föreslås vid sitt sammanträde den 2 oktober 2014 
informeras om sammanträdestiderna för 2015 och att utskottet vid sitt första 
sammanträde i januari 2015 fastställer sammanträdestiderna enligt följande:

19 januari
18 februari
20 mars
14 april (Budget)
21 april (Budget)
5 maj (Hel dag)
18 maj (Budget)
26 maj (Budget)
18 augusti
6 oktober
6 november
24 november

Arbetsutskottets förslag till beslut

- Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås att vid sammanträdet i 
januari 2015 fastställa ovanstående sammanträdestider för 2015.

§ 93 Landstingsstyrelsens förslag till föredragningslista 2014-10-14. 
Beredning

Ärendebeskrivning

Förslag till föredragningslista inför landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 
2014 har upprättats.

Arbetsutskottets beslut

- Föredragningslistan vidarebefordras till landstingsstyrelsen för beslut 
efter vidtagna förändringar.
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§ 94 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 
bestämmelser om arvode till förtroendemän.

Arbetsutskottets beslut

- Deltagande enligt bilaga till protokollet.




