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Organ

Kollektivtrafiknämnden

Plats

Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås

Tidpunkt

Måndagen den 8 december 2014

Ledamöter

Tommy Levinsson (S), Ordförande
Kerstin Åkesson (MP) ersätter Andreas Porswald (MP)
Hans Strandlund (M), 2: vice ordförande
Anna Nikula (S)
Karin Thorborg (V)
Johan Widén (M)
Ida Lindh (FP)

Ersättare

Shpetim Pirraku (S)
Niklas Strand (V)
Mathias Goldkuhl (M)
Bengt‐Åke Nilsson (FP)
Joakim Widell (KD)

Övriga

Maria Linder, förvaltningschef
Stefan Öhlander, ekonom
Stig Johansson, strategisk utredare
Marie Christensson, basenhetschef
Peter Hägglund, systemspecialist
Richard Folkebrant, företagsförsäljare
Peter Liss, VD för AB VL närvarar fram till § 70
Erika Hedlund, mötessekreterare

§ 65

t o m sid 25

Fastställande av föredragningslista
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.

§ 66

Den utsända preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg för ärendena
Revisonsrapport samt Brev till Trafikverket.

Föregående protokoll
Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2014‐09‐29
justerats i föreskriven ordning.

§ 67

Justering
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.

§ 68

Anna Nikula utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.

Kollektivtrafiknämndens nästa ordinarie sammanträde ska äga rum den 2
februari 2015 klockan 09.00 ‐ 12.00 i de nya lokalerna på Ängsgärdesgatan 12 i
Västerås.
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§ 69

§ 70

t o m sid 25

Muntlig information


Peter Liss, VD för AB VL presenterar bolaget och dess verksamhet. Trafiken är så
kallad tilldelad trafik, vilket innebär att den inte är konkurrensutsatt. Idag har
bolaget ungefär 550 anställda och de har 38 olika nationaliteter representerade
i personalgruppen. AB VL arbetatar mycket med att alla medarbetare ska ha en
”vi‐känsla”. Arbetet har givit resultat i form av stolta medarbetare. Det är viktigt
för AB VL att ha nöjda kunder och bolaget vill därför betona att arbetet som
busschaufför är ett serviceyrke. För att kunna göra bra rekryteringar och lägga
fokus vid personliga kvalitéer har man startat en bussförarutbildning. AB VL har
störst andel fossilfritt bränsle i hela landet, av 170 bussar är 129 biogasbussar.
Bolaget vill fortsätta att utveckla arbetet med biogas och tittar samtidig på olika
möjligheter med eldrivna bussar.



Maria Linder berättar om kollektivtrafiknämndes Etiska råd. Nämnden har
inrättat ett Etiskt råd för reklamförsäljning bestående av presidiet och fyra
tjänstemän. Syftet är att kunna ge säljaren stöd i de fall då reklamen skapar
etiska frågeställningar som bör besvaras i ett större sammanhang.



Rapport om Kollektivtrafikförvaltningens samgående med Samtrafik.
Samgåendet sker genom en verksamhetsövergång, samtliga medarbetare fick
erbjudande om att följa med och de har tackat ja. Hela förvaltningen flyttar till
de nya lokalerna på Ängsgärdesgatan 12.

Anmälningsärenden
Minnesanteckningar kollektivtrafikberedningen 2014‐09‐22.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.

§ 71

Anmälan noteras.

Sammanträdesdatum 2015
Kollektivtrafiknämndens sammanträden startar klockan 09.00 om inte annat anges.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
2.
3.

§ 72

Mötesdatumen den 2 februari (heldag möte och utbildning), den 30 mars,
den 1 juni, den 28 september samt den 30 november 2015 fastställs.
Utbildningsdagen den 9 december 2014 fastställs.
Det preliminära utbildningsdatumet den 26‐27 februari 2015 (lunch till lunch på
Kungsörstorp) fastställs.

Ersättarordning
Vid sammanträdet den 2014‐10‐15 § 121 p. 15 fastställde landstingsfullmäktige
ersättarordning för nämnden.
Ersättare kallas in i följande ordning
företrädare för socialdemokraterna ersätts av företrädare för socialdemokraterna,
miljöpartiet och vänsterpartiet i nämnd ordning
företrädare för vänsterpartiet ersätts av företrädare för vänsterpartiet,
socialdemokraterna och miljöpartiet i nämnd ordning
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företrädare för miljöpartiet ersätts av företrädare för miljöpartiet, vänsterpartiet och
socialdemokraterna i nämnd ordning
företrädare för moderaterna ersätts av företrädare för moderaterna, folkpartiet och
kristdemokraterna i nämnd ordning
företrädare för folkpartiet ersätts av företrädare för folkpartiet, moderaterna och
kristdemokraterna i nämnd ordning
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
§ 73

Informationen noteras.

Reglemente för kollektivtrafiknämnden
Vid sammanträdet 14‐06‐06 § 70 fastställde landstingsfullmäktige reglementet för
kollektivtrafiknämnden.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

§ 74

Informationen noteras.

Firmatecknare
KTM 140161

Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

Kollektivtrafiknämnden beslutar att uppdra till ordförande Tommy Levinsson ‐
vid förfall för honom 1:e vice ordförande Andreas Porsvald ‐ och
förvaltningschef Maria Linder ‐ vid förfall för henne ekonomiansvarig Stefan
Öhlander ‐ att på nämndens vägnar från och med 2014‐12‐08 och tills vidare
dock längst 2018‐10‐31, underteckna förekommande handlingar.

Ordföranden läser upp beslutet och förklarar det omedelbart justerat.
§ 75

Studieresa
KTM 140162

Kollektivtrafiknämnden har tagit emot inbjudan till studieresa med temat "Elbuss ny
trend för hållbar stadsutveckling". Resan äger rum den 9 till 13 mars 2015 och
innefattar studiebesök hos för kollektivtrafiken i Nottingham, Milton‐Keynes och
London ansvariga politiker och tjänstemän. Gemensamt för städerna är att de
trafikeras av elbussar. Vidare kommer deltagarna att få besöka Hertogenbosch, där
man satsat på emissionsfri kollektivtrafik och Eindhoven där busstillverkaren VDL
finns. Resan avslutas i Braunschweig där man har reguljär busstrafik med elbussar.
Resan kostar 19 500 kr exklusive mervärdesskatt per per person.
Under sammanträdet konstateras att det eventuella extravalet kan göra att det inte
längre är möjligt för ledamöterna att åka. Följande ledamöter, utöver presidiet, är
intresserade av att delta: Joakim Widell, Anna Nikula, Mattias Goldkuhl, Johan
Widén, Shpetim Pirraku, Ida Lindh och Bengt‐Åke Nilsson.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.

Presidet får i uppdrag att besluta vilka av de intresserade ledamöterna som kan
ges tillfälle att åka.
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Ekonomi‐ och verksamhetsrapport
KTM 140163

Ekonomi‐ och verksamhetsrapport har sammanställts för januari‐oktober.
Resandeutvecklingen är fortsatt mycket positiv och nöjd‐kund‐index är bland de
bästa i Sverige för gruppen resenärer.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
§ 77

Informationen noteras.

Budget 2015
KTM 140175

Kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram ett förslag till budget för 2015.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
§ 78

Förslaget till budget för 2015 fastställs.

Intern kontrollplan 2015
KTM 140164

Kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 2015.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
§ 79

Förslaget till intern kontrollplan för 2015 fastställs.

Revisionsrapport Kollektivtrafiknämndens kontroll över intäktsflöden
KTM 140173

Landstinget Västmanlands revisorer har uppdragit åt PwC att genomföra en
granskning av kollektivtrafiknämndens kontroll över intäktsflöden. Granskningen
syftar till att att dels kartlägga de intäktsflöden som är förenade med den allmänna
kollektivtrafiken dels undersöka nämndens hantering av intern kontroll på detta
område.
Maria Linder föredrar föreslaget svar där förvaltningen redogör för hur de arbetar
med de förbättringsområden som rapporten pekar ut.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
§ 80

Förvaltningschefen får i uppdrag att sammanställa svar till revisorerna.

Förvaltningsplan 2015‐2017
KTM 1401

Förvaltningen har tagit fram förslag till förvaltningsplan för 2015‐2017.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
§ 81

Förslaget till förvaltningsplan för 2015‐2017 fastställs.

Nytt betal‐ och realtidssystem
Kollektivtrafikmyndigheten har nu avslutat upphandlingen av ett betal‐ och
realtidssystem som ska levereras av Trinorth Solutions AB och RIDANGO AS. Det nya
systemet är molnbaserat och är en sammanhållen lösning som ska hantera realtid,
trafikledningsfunktioner, automatisk trafikanträkning, skyltstyrning, hållplatsutrop,
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störningsinformation, biljett‐ och betalfunktioner med mera. Systemet erbjuder
därmed en stor rad av förbättringar i förhållande till de system som tidigare varit
tillgängliga för kollektivtrafiken. Förvaltningen får ett mer driftsäkert system som kan
leverera underlag för strategiska beslut för en effektivare kollektivtrafik. Vidare har
det nya systemet en större flexibilitet och kan anpassas bättre efter efterfrågan eller
andra nödvändiga förändringar av trafikutbudet. Trafikledningsfunktionerna innebär
även säkerhetsvinster eftersom bland annat kontakten med chaffuörerna förbättras.
Tidsplanen för installation är inte helt klar men målsättningen är att systemet ska
vara i drift sommaren 2015.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
§ 82

Informationen noteras.

Begäran att lämna BIMS‐samarbetet
KTM 140061

En enig kollektivtrafiknämnd beslutade vid sitt sammanträde den 2 juni 2014 att
avbryta drifttagandet av biljettmaskinsystemet BIMS. Nämndens presidium beslutade
därefter den 6 november 2014 att avropa optionen betalsystem i upphandlingen av
betal‐ och realtidssystem (BRA‐S). Därmed faller syftet med att kvarstå i BIMS‐
samarbetet i dess nuvarande form.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.
§ 83

Förvaltningschefen får i uppdrag att snarast begära utträde ur BIMS.

Uppföljning av företagsförsäljning
Sedan slutet av oktober 2013 har Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland inrättat
en tjänst för företagsförsäljning. I uppdraget ingår försäljning av all reklam på och i
bussarna i Västmanland, på väderskydden utanför Västerås tätort samt kontakt med
företag för att öka deras användande av kollektivtrafiken för såväl resor i tjänsten
som för personalens resor till och från arbetet.
Under våren 2014 tillfördes uppdraget även ansvar för att utveckla företags‐
försäljningen av SJ:s utbud vid Resecenter (i SJ:s gamla lokal vid Västerås station).
Då de nya bussarna från Solaris har inte utrymme för reklamramar har företags‐
försäljningen inneburit att nya reklamplatser arbetats fram. Vidare har nya
administrativa rutiner, allmänna villkor samt prisstrategier utvecklats för reklam‐
försäljningen. Ett personalerbjudande riktat till Landstingets alla anställda med
möjlighet att köpa ett årskort genom månatliga nettolöneavdrag har tagits fram.
Under perioden 2015‐2016 kommer arbetet att fokuseras på försäljning.
Kollektivtrafiknämnden beslutar
1.

§ 84

Informationen noteras.

Aktuella tågfrågor
Rapport kring pågående arbete och nyheter från styrelsemöten i MÄLAB och Tåg i
Bergslagen AB.
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Kollektivtrafiknämndens beslut
1.
§ 85

Informationen noteras.

Brev till trafikverket
KTM 140169

Trafikverket har beslutat att sänka hastigheten på sträckan Tillberga ‐ Ransta.
bil

Maria Linder redogör för vilka konsekvenser beslutet får för kollektivtrafiken i
Västmanland. Vidare föredras innehållet i den skrivelse som nämnden föreslås
tillsända Trafikverket.
Kollektivtrafiknämndens beslut
1.

§ 86

Innehållet i skrivelsen godkänns och nämnden beslutar att skicka den till
Trafikverket.

Övriga frågor
De ledamöter som så önskar får delta vid kollektivtrafiknämndens beredning utifrån
det schema som finns tillsammans med handlingarna i netpublicator. Syftet med
kollektivtrafikberedningen är att säkerställa ett länsgemensat ansvarstagande för
kollketivtrafikens utformning och utveckling samt även att tillgodose den kommunala
förankringen.
Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2014‐12‐___

Tommy Levinsson

Anna Nikula

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2014‐12‐___ intygas:

Verksamhetsberättelse 2014
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE OCH UTSKOTTEN

2 (2)
Datum

Landstingskontoret
Centrum för administration
LF‐ och LS‐sekretariat
Erika Hedlund

1

2015‐01‐16

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014
Den 14 september var det val till riksdag, kommuner och landsting och fullmäktige
höll därför två extra sammanträden under hösten. Det innebär att totalt anordnades
åtta sammanträden 2014.
Vid fullmäktige den 15 oktober tillträdde 27 nya ledamöter. I det ”nya” fullmäktige är
medelåldern 46,9 år (vid utgången av 2013 var den siffran 55,6 år). Andelen kvinnor
är 44 procent och andelen män är 56 procent (ingen förändring sedan 2012).

2

ARBETSFORMER
Vid sammanträdet i april antogs en ny förtroendemannaorganisation. I den nya
organisationen finns två beredningar under fullmäktige; Beredning för medborgar‐
dialog och Demokratiberedningen. Fullmäktige fick även en ny arbetsordning från
och med den 15 oktober Av den nya arbetsordningen framgår att ledamöternas
frågestund tagits bort. Ledamöterna har fortfarande möjlighet att ställa skriftliga
frågor.

3

AKTIVIETER
Varje år bjuder fullmäktige in olika medarbetare som kan berätta om den verksamhet
som de representerar. Dragningarna är uppskattade och fyller en viktig funktion för
ledamöterna som får tillfälle att ta del av vad som händer i våra verksamheter.
Den nya mandatperioden inleddes med en middag där presidiet tackade alla
ledamöter som avgått under perioden och samtidigt hälsade de tillträdande
ledamöterna välkomna.
Fullmäktiges presidium har under året haft träffar med presidiet i Landstinget
Sörmland. Träffarna har inneburit ett värdefullt utbyte av idéer som bland annat
resulterade i att presidierna kunde bjuda in respektive fullmäktige till en gemensam
utbildning under hösten. Utöver det gemensamma utbildningstillfället har våra
ledamöter deltagit i en utbildning som inriktade sig mer på arbetet i Landstinget
Västmanland.

4

ÄRENDEN
Under året behandlade fullmäktige ‐ 44 beslutsärenden (2013– 30 ärenden), ‐ 23
motioner (2013 – 16 motioner) och ‐ 32 interpellationer (2013 – 46).
Vid sammanträdena har dessutom valärenden behandlats. Ledamöter har ställt
frågor och fått dem besvarade genom ledamöternas frågestund.
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Datum

Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för hälso‐ och sjukvårdsutveckling
Ulla Elfvendahl

1

2014‐10‐01

UPPGIFT
Sjukvårdsutskottet har som uppgift att vara medborgarföreträdare. Det innebär
att identifiera och följa befolkningens behov av hälso‐ och sjukvård samt
uppmärksamma brister avseende landstingets övergripande målområden:
‐
‐
‐
‐
‐

En god och jämlik hälsa
Nöjda och trygga medborgare
En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi
Utskottet ska initiera hälso‐ sjukvårdsfrågor till diskussion och debatt i
Landstingsfullmäktige, samt i samverkan med LF‐ och LS‐presidium genomföra
sammanträden i syfte att stärka samarbetet dem emellan.
Utskottet ska hålla kontakt med medborgarna samt med relevanta organisationer.

2

MÅL OCH UPPDRAG 2014
Landstingsfullmäktiges sjukvårdsutskott har som uppdrag att:
- identifiera och följa befolkningens behov och rättigheter till sjuk‐ och
tandvård tillgodoses samt uppmärksamma brister avseende landstingets
övergripande målområden.
Alla Västmanlänningar har rätt till god vård på lika villkor. Vården ska vara trygg,
säker och tillgänglig.
Årets uppdrag var att titta på om den vård som ges till äldre med psykisk ohälsa är
jämlik den vård som människor i yngre, arbetsför ålder får för sin psykiska ohälsa?

Ambitionen var att kunna jämföra:



Hur västmanlänningar med psykisk sjukdom mår i förhållande till övriga
landet.
Om de fått vård för medicinsk åkomma på samma villkor som övriga
västmanlänningar.

Det visade sig vara en uppgift som inte går att hantera i ett politiskt utskott eftersom
uppgifterna är sekretessbelagda och måste tas fram på personnivå. För att få tillgång
till personuppgifter krävs ett arbete på forskningsnivå vilket inte är utskottets
uppdrag.
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Datum

Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för hälso‐ och sjukvårdsutveckling
Ulla Elfvendahl

2014‐10‐01

Utifrån detta har utskottet istället fokuserat på att titta på faktorer som kan vara
bidragande till att situationen för de psykiskt sjuka är som den är och vad politiska
företrädare kan ta höjd för, för att få till en förändring.
3

ARBETSFORMER
3.1
Medborgararbetet
Utifrån att 2014 är ett valår har ledamöter inte varit ute bland medborgare utifrån
arbetet i sjukvårdsutskottet. Stället har arbetsgrupper tillsatts och intervjuer har
genomförts av nyckelpersoner i organisationen. Resultatet har sedan sammanställts i
en rapport som lämnas till fullmäktige i oktober.
3.2
Sammanträden och närvaro
Sjukvårdsutskottet har haft sex protokollsförda sammanträden mellan januari och
september. Närvaron har varit låg på samtliga sammanträden. Utskottet har 15
ledamöter och vid 4 av sammanträdena har 9 ledamöter deltagit i övrigt har 5 och 8
ledamöter deltagit.
3.3
Förrättningsdagar
De förrättningsdagar som använts har i huvudsak varit till sammanträden i utskotten,
intervjutillfällen samt möten med arbetsgrupper. Totalt har 34 dagar av de tilldelade
använts.
3.4
Träffar med intresseorganisationer
Under året har utskottet deltagit i träffar som anordnats av
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna. Respektive organisation
har bjudit in till två möten var under våren och ett möte under hösten.

4

ÖVRIGA AKTIVITETER
Under året har sjukvårdsutskottet dels bidragit med frågor till medborgarpanelen
men även diskuterat och bidragit med synpunkter till samtliga frågeomgångar.
Resultatet från panelerna har presenterats för utskottets ledamöter vilket följts av en
diskussion om vilken betydelse resultatet har för ett kommande beslut.

5

REFLEKTIONER
Årets arbetssätt har varit en erfarenhet. De som har deltagit i arbetsgrupperna har
gjort det med engagemang och entusiasm. Det har upplevts som berikande att även
få intervjua olika professioner som arbetar utifrån att få en ökad hälsa för våra
medborgare. Tyvärr har det varit några få entusiaster som har stått för den största
arbetsinsatsen och det har i huvudsak varit de äldre ledamöterna som varit aktiva –
både på möten och i arbetsgrupper.
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Datum

Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för hälso‐ och sjukvårdsutveckling
Ulla Elfvendahl

6

2014‐10‐01

FRAMTIDEN
Eftersom detta är den sista verksamhetsberättelsen för sjukvårdsutskottet eftersom
samtliga utskott läggs ner den 15 oktober 2014 finns det ändå en önskan att det
arbete som gjorts speciellt senare år ska användas som en erfarenhet i kommande
uppdrag och kontakter med medborgare.
I träffarna med intresseorganisationerna har framförts att de önskar ha en fortsatt
dialog med landstingets politiker och tjänstemän men att det är landstinget som är
initiativtagare, både för att presentera former för dialog skicka inbjudningar och föra
minnesanteckningar.

För sjukvårdsutskottet

………………………………………………………………..
Görel Korkman
ordförande
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Datum

Landstingsgemensamma funktioner
Centrum för regional utveckling
Lena Karlström

1

2014‐09‐29

UPPGIFT
”43 § Utskottsverksamheten syftar till att stärka fullmäktige som landstingets
beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet och ansvarstagandet samt öka
kvalitén i beslutsfattandet. Fullmäktiges utskott utgör länken mellan medborgarna
och fullmäktige.
En tydlig avrapportering till fullmäktige från utskotten är en viktig förutsättning för
ökad kunskap till samtliga ledamöter i fullmäktige. Rapporteringen bör vara muntlig
som skriftlig. Utskottsarbetet kräver ett nära samspel mellan utskotten och
fullmäktiges presidium.
44 § Utskott och ledamöter
De år då val av landstingsfullmäktige har ägt rum, väljer fullmäktige ledamöter till de
fullmäktigeutskott som fullmäktige beslutar att inrätta.
Valbara till utskotten är fullmäktiges ledamöter och ersättare. För ledamöterna i
utskott utses inga ersättare. Ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen är inte
valbara till utskott.
Fullmäktige utser ordföranden till respektive utskott och fastställer också antalet
ledamöter. Fullmäktige bestämmer också mandattiden för uppdragen.
Vid förhinder för ordföranden utser utskottet en tillfällig ordförande.
Utskotten får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde. Utskotten
bestämmer själva sina arbetsformer.
45 § Utskottens årsplanering samt årsredovisning
Respektive utskott upprättar årligen en plan för utskottets arbete. Planen fastställs av
fullmäktiges presidium och redovisas för fullmäktige.
Utskotten lämnar årligen en rapport över sin verksamhet till fullmäktige.”1
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MÅL OCH UPPDRAG
 Följa utvecklingen inom kulturområdet.
 Följa utvecklingen inom kollektivtrafik.
 Följa utvecklingen inom folkbildningsområdet.
 Följa arbetet med regionbildning.
 Följa förutsättningarna för regional utveckling och miljö ur ett regionalt
perspektiv.
 Att tillsammans med övriga utskott möta nya målgrupper.

1

Arbetsordning för landstingsfullmäktige beslutat på landstingsfullmäktige § 71/2012.
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FOKUSOMRÅDE 2014
Inom målområdet ”En livskraftig region” finns intentionen att verka för ett rikt utbud
av kulturella aktiviteter i hela länet som gör vår region attraktiv att leva och arbeta i
utifrån den regionala kulturplanen.
Regionalpolitiska utskottet har följt arbetet med revidering av den regionala
kulturplanen som har tagits fram under 2014 utifrån ett medborgarperspektiv.

4

ARBETSFORMER
Utskottet har genomfört fem mötesdagar under år 2014:
onsdag 22 januari kl 13:00‐16:30 , information om Landstingets arbete med kultur
och museum.
torsdag 20 mars kl 13:00‐16:30, besök hos Teatermaskinen, Riddarhyttan.
torsdag 22 maj kl 13:00‐ 16:30, besök på Västmanlandsmusiken.
torsdag 21 augusti kl 13:00‐16:30, besök Ängsö kultur‐ och naturmagasin.
torsdag 2 oktober kl 13:00‐16:30, besök i Sala silvergruva

5

AKTIVITETER
Utskottet har under 2014 följt arbetet med framtagandet av den nya reviderade
regionala kulturplanen som kommer att gälla 2015‐2018. Utskottet har följt arbetet
utifrån ett medborgarperspektiv.
Under januari och februari genomfördes lokala samråd i länets samtliga kommuner
förutom Hallstahammar och Surahammar som genomfördes i december 2013.
Ledamöter från utskottet har deltagit på dessa möten för att lyssna in medborgarnas
synpunkter om kultur.
2014‐02‐17 : Remisskonferens för framtagandet av den regionala kulturplanen 2015‐
2018 i Hallstahammar. Ida Lind, Agneta Lambert Meuller, Börje Hultin, Fehmi Paulus,
Staffan Strid, Magnus Ekblad, Per Carlesson och Anders Rydell deltog på
remisskonferensen.
2014‐03‐5/6 mars: Kulturting – Tillgänglighet till Kultur genomfördes i Eskilstuna. Per
Carlesson, Börje Hultin, Staffan Strid, Holger Andersson, Johan Eriksson, Anders
Rydell deltog 5‐6 mars. Karin Thorborg och Agneta Lambert Meuller deltog 5 mars.
2014‐05‐08: Kick Off i projektet Livskraft, Kultur för och med äldre i Västmanlands län
i Surahammars folkets hus. Britt Janwald, Agneta Lambert Meuller och Anders Rydell
deltog på seminariet.
Utskottet har deltagit på särskilda möten med olika målgrupper bl.a. pensionärs‐, och
handikappsorganisationer.
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RAPPORT TILL FULLMÄKTIGE
Regionalpolitiska utskottets rapport 2014 – RPU har under 2014 följt framtagandet av
reviderad Regional Kulturplan utifrån ett medborgarperspektiv.2 Ur
sammanfattningen kan man läsa:
”Det som kom fram på kommundialogerna överensstämmer till stora delar med det
resultat som RPU fick i den stora medborgardialogen som gjordes 2013. Eftersom
samma områden kom upp både i kommunbesök och under medborgardialogerna
förstärks resultatet som nu är inskrivna i den antagna regionala kulturplanen.
Eftersom barn och unga är ett övergripande prioriterat område är det viktigt att barn
och unga deltar i hela processen. Från framtagande till genomförande av de olika
utvecklingsområdena. En reflektion är att det var för få barn och unga med i
dilogerna i länet.”

7

REFLEKTIONER
Ledamöterna anser att utskottets verksamhet har fungerat väl under året utifrån
verksamhetsplan och uppgifter. Samarbetet i utskottet har präglats av lyhördhet och
öppenhet och olika synpunkter har beaktats. Utskottet fyller en viktig roll för
demokratin med fördjupning och diskussion i de frågor som inte rör hälso‐ och
sjukvård. De möten och aktiviteter som utskottet har genomfört har givit värdefulla
synpunkter avseende det målområde som utskottet arbetat med En livskraftig
region. Metoden med studiebesök i samband med utskottssammanträdena har varit
ett utmärkt sätt för information och dialog med företrädare för olika
verksamhetsområden. Utskottet har haft medborgardialog i samtliga länets
kommuner.

2

Regionalpolitiska utskottets rapport 2014 – RPU har under 2014 följt framtagandet av
reviderad Regional Kulturplan utifrån ett medborgarperspektiv.
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1 Uppgift
Folkhälsoutskottet har till uppgift att följa befolkningens behov av
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Utskottet ska hålla
kontakt med medborgarna och för folkhälsoutskottet relevanta
organisationer. Utskottet ska också kontinuerligt följa hälsoutvecklingen i
länet samt uppmärksamma miljörelaterade hälsorisker.
2 Mål för folkhälsoutskottets arbete 2014
Folkhälsoutskottet ska stärka landstingsfullmäktige som landstingets högsta
beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet avseende folkhälso- och
miljöinformation samt aktivt delta i debatten kring folkhälsofrågorna i syfte
att öka kvaliteten i fullmäktiges beslut. Arbetet i utskottet omfattade under
året en enkätundersökning vid landstingets fyra Hälsocenter i syfte att
undersöka hur väl medborgarna känner till utbudet vid dessa.
Utskottet har under verksamhetsåret varit beredningsinstans för ett fåtal
frågor av principiell betydelse, såsom vissa utredningar, policydokument,
motioner och medborgarförslag.
3 Arbetsformer
3.1 Sammanträden och närvaro
Folkhälsoutskottet består av 15 ledamöter och har under året sammanträtt
fyra gånger. Mötena har genomförs under halvdagar. Mötena har haft god
närvaro.
3.2 Förrättningsdagar
Under verksamhetsåret 2014 har färre förrättningsdagar än tidigare tagits ut,
vilket beror på utskottets förändrade arbetsform. Förrättningsdagar har
förbrukats vid ledamöternas besök i samband med intervjuer med besökare
på Hälsocenter, men trots detta har inte alla tilldelade dagar förbrukats.
4 Aktiviteter
Utskottsarbetet har under verksamhetsåret koncentrerats till uppdraget att
föra dialog med besökare vid landstingets fyra Hälsocenter. En frågeguide
utformades och användes vid samtliga intervjuer. Ledamöterna delades in i
tre grupper och intervjuerna genomfördes i fokusgrupper.
Vid utskottsmötet i januari informerade Bo Simonsson, Kompetenscentrum
för hälsa om landstingets tobakspolicy samt presenterade en reviderad
skrivning. Vid samma möte diskuterades enkätundersökningen i
Medborgardialogens tredje rapport gällande Hälsocenter. Vid utskottsmötet i
maj föreläste Fredrik Söderqvist, Kompetenscentrum för hälsa om
Existentiell hälsa i praktiken och Hans Dahlman, VKL redogjorde för
projektet Trygg och säker kommun (Hallstahammar).
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Under 2014 har tre ledamöter ingått i en arbetsgrupp som haft uppdraget att
ta fram ett förslag till handlingsplan för barnkonventionens implementering i
landstinget. Förslaget undertecknades av landstingsstyrelsen i september.
Folkhälsoutskottet tillsammans med Sjukvårdsutskottet och Regionala
utskottet har arbetat med landstingets Medborgardialog. Webbaserade
enkäter har genomförts och svaren har sammanställts i rapporter, publicerade
på landstingets hemsida.
4.1 Medborgarkontakter
Kontakt med patient- och pensionärsorganisationer samt vissa
patientföreningar har skett genom möten med Samrådsgruppen för framtida
arbetsformer samt genom inbjudan till utskottsmöten.
4.2 Behandlade motioner
Folkhälsoutskottet har under året behandlat tre motioner.
4.3 Rapporter till fullmäktige
Rapport från FHU´s uppdrag 2014 har överlämnats till
Landstingsfullmäktige.
4.4 Seminarier, kurser och konferenser
Ledamöterna har under året deltagit i följande seminarier: Existentiell hälsa,
Mälardalens högskola, En giftfri vardag – hur påverkar miljön vår hälsa?
Mälardalens högskola samt Kunskaps- och idéseminarium om bättre
skolresultat, ABB Arena Nord
5 Reflektioner
Arbetet i Folkhälsoutskottet har fungerat bra med ett aktivt och engagerat
deltagande från ledamöterna. Ledamöterna har fått fördjupade kunskaper
genom mötet med besökare vid landstingets Hälsocenter, deltagande i
relevanta seminarier samt genom information från de gäster som bjudits in
till utskottets sammanträden.
6 Framtiden
Folkhälsoutskottet avslutar sitt uppdrag och överlämnar Rapport över
Folkhälsoutskottets uppdrag 2014 till Landstingsfullmäktige.
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Till regeringen
Finansdepartementet

Hemställan
För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet ansöker Landstinget
Västmanland om att från och med den 1 januari 2017 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län”
(SFS 2010:630) och därmed också få ett direktvalt fullmäktige som ansvarar för de
regionala utvecklingsfrågorna från 2017.

Landstinget Västmanland ansökte den 18 september 2013 om att få överta det
regionala utvecklingsansvaret från och med 2015. Alla länets tio kommuner hade
beretts tillfälle att yttra sig över landstingets ansökan och alla länets kommuner hade
tillstyrkt. Ansökan var även beredd av partidistrikt/länsförbund för samtliga partier
som var representerade i landstingsstyrelsen. Den 21 november 2013 fattade
regeringen beslutet att avslå Landstinget Västmanlands ansökan. Vid hanteringen av
ärendet i riksdagen den 27 februari 2014 uppmanades regeringen att bereda ansökan
från Landstinget Västmanland. Med stöd av riksdagsbeslutet och det som sägs om
regionbildning i regeringsförklaringen den 3 oktober 2014 kommer denna förnyade
ansökan från Landstinget Västmanland.

Motiven för att Landstinget Västmanland vill överta det regionala utvecklings‐
ansvaret kvarstår i enlighet med tidigare inlämnad ansökan. En regions attraktions‐
kraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och företag
genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning,
boende, fritid, näringsverksamhet, forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha
ett konkurrenskraftigt näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, möjlighet till
utbildning och kompetensutveckling, en god hälso‐ och sjukvård och övrig offentlig
service, ett aktivt arbete med klimat‐ och miljöfrågor och en hållbar infrastruktur
med pendlingsmöjligheter.
Vårt mål är att bygga en samlad direktvald demokratisk arena för regional
utvecklings‐ och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso‐ och
sjukvårdspolitik ska möta medborgarnas behov. En positiv tillväxt ur ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart perspektiv samt ökad attraktivitet är
en förutsättning för ett gott liv i Västmanland. Vidare underlättas en samordning i
Stockholm‐ Mälardalsregionen gällande infrastruktur, kollektivtrafik och kultur.
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Org Nr

Landstinget Västmanland
Landstingshuset
721 89 Västerås
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021‐17 30 00

232100‐0172

E‐post

landstinget@ltv.se

Telefax

VAT nr

Webbadress

021‐17 45 09

SE232100017201

www.ltv.se
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En organisation med ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor kan ta ett
större regionalt ansvar för frågor som idag hanteras av dels olika regionala organ,
dels av statliga myndigheter.
En väl utbyggd infrastruktur i form av vägar och järnvägar liksom en effektiv kollektiv‐
trafik är viktiga förutsättningar för en förstärkning, förstoring och sammanknytning
av marknader för boende, arbete, utbildning, service och fritid.

Den styrgrupp som länets partidistrikt tillsatte under 2013 har varit vilande i avvaktan
på möjligheten att få ett positivt svar på en ny ansökan. Landstinget och kommuner‐
na har tillsammans med styrgruppen återupptagit sitt arbete i november 2014 för att
planera för övertagande av det regionala utvecklingsansvaret från 2017.
Länets kommuner står fast vid sin tillstyrkan om att landstinget ska ta över det
regionala utvecklingsansvaret. Frågan har behandlats i styrelsen för landstingets och
kommunernas samverkansorgan, Västmanlands Kommuner och Landsting, den
19 december 2014. I ett enigt beslut noteras att kommunerna fortsatt tillstyrker
landstingets ansökan.
Landstingsfullmäktige har slutligt tagit ställning till denna fråga vid sammanträde den
18 februari 2015.
Med hänvisning till att Landstinget Västmanland uppfyller de krav som ställs i
lagstiftningen om regionalt utvecklingsansvar, anser vi att vår ansökan om att ta över
det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2017 ska bifallas.

FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND

Denise Norström
Landstingsstyrelsens ordförande

Monica Berglund
Landstingsdirektör

