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Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 18 februari 2015, klockan 09:00

1

Sammanträdet öppnas

2

Parentation
Med anledning av tidigare fullmäktigeordförande Stefan Johanssons bortgång håller
ordföranden ett minnesanförande.

3

Närvaro
Närvaron kontrolleras genom att ledamöterna loggar in i mötessystemet.

4

Utseende av två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Förslag till beslut

5

6

1.

xxx och yyy utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 24 januari
2015 klockan 11.00 i Landstingshuset.



Fredrik Söderqvist, Kompetenscentrum för hälsa, presenterar resultat från
underökningen Liv och Hälsa Ung 2014.



Anu Molarius, Kompetenscentrum för hälsa, presentar delar av rapporten
Västmanlänningarnas hälsa 2014.



Mats Enlund, Centrum för klinisk forskning (CKF), presenterar CKF och det
hälsobefrämjande landstinget.

Information

Avsägelse av uppdrag
a)

b)

c)

d)

e)

Britt‐Marie Högström (S), Fagersta har i skrivelse inkommen 2015‐01‐29 anhållit
om befrielse från uppdraget som nämndeman i Kammarrätten i Stockholm
(LTV 150145).
Ulf Larsson (FP), Västerås har i skrivelse inkommen 2015‐01‐23 anhållit om
befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets och
uppdraget som ersättare i Beredningen för folkhälsa och sjukvård (LTV 150116).
Daniel Söderlund (SD), har i skrivelse inkommen 2015‐01‐23 anhållit om
befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets
(LTV 150115).
Robert Berggren (S), Fagersta har i skrivelse inkommen 2015‐01‐13 anhållit om
befrielse från uppdraget som nämndeman i Förvaltningsrätten i Uppsala
(LTV 150043).
Annicka Bernholtz Jonasson (S), Västerås har i skrivelse inkommen 2015‐01‐13
anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra
valkrets och uppdraget som ersättare i beredningen för Regional utveckling
(LTV 150042).
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Förslag till beslut
1.
7

Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll
a)

b)

8
Bil 1

Bil 2

Anhållan under punkt a) ‐ e) beviljas.

Länsstyrelsen har som efterträdare till Maath Mahdi (S), Västerås som ny
ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Laila Tagg (S), Västerås
(LTV 141844).
Länsstyrelsen har som ledamöter och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen
utsett följande ledamöter; Åke Hillman (S), Annika Fredriksson (MP), Malin
Larsson (V), Christer Eriksson (C) och Åsa Coenraads (M) samt följande ersättare;
Lena Vilhelmsson (S), Sven Svensson (MP), Niklas Strand (V), Ingvar Nordén (KD)
och Fredrik Larsson (M) (LTV 150077).

Anmälningsärenden
a)
b)
c)
d)

Protokoll från sammanträde i Beredning för medborgardialog 2014‐12‐16.
Protokoll från sammanträde i Patientnämnden 2014‐12‐11.
Protokoll från sammanträde i Kollektivtrafiknämnden 2014‐12‐08.
Verksamhetsberättelse 2014 för fullmäktige och utskotten (LTV 150167).

Förslag till beslut
1.
9

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Handläggning av motioner

Bil 3

a)

Motion från Maria Dellham (M) inkommen 2014‐12‐22 om kompetensväxling
har överlämnats till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 141927).

Bil 4

b)

Motion från Maria Andersson Liljedahl m.fl. (SD) inkommen 2015‐01‐15 om
resurscentrum för personer med psykiskt ohälsa eller sjukdom har överlämnats
till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV150060).

Bil 5

c)

Motion från Malin Gabrielsson m.fl. (KD) inkommen 2015‐01‐23 om kreativt
centrum för utbildning, forskning och innovation har överlämnats till styrelsen
för yttrande (LTV 150111).

Bil 6

d)

Motion från Malin Gabrielsson m.fl. (KD) inkommen 2015‐01‐23 om den
systematiska kompetensutvecklingen har överlämnats till styrelsen för yttrande
(LTV 150112).

Bil 7

e)

Motion från Malin Gabrielsson m.fl. (KD) inkommen 2015‐01‐23 om drivkrafter
för de interna utbildarna i Landstinget Västmanland har överlämnats till
styrelsen för yttrande (LTV 150113).

Förslag till beslut
1.
10

Informationen noteras.

Återrapportering av fullmäktigeärenden kvartal tre och fyra 2014
Två gånger per år sker återrapportering av tidigare fattade beslut i fullmäktige.
Rapporteringen omfattar föregående halvår.
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Datum

Ärende

Rapport

2014‐09‐24

§ 101 Motion om ett Hälsolyft
för alla anställda

Kostnadsfri träning genom
Hälsolyftet erbjuds fr o m 2014‐10‐01
alla medarbetare oavsett
anställningsform, dvs även
timanställda. Kommunicerat via Puls
och utskick till arbetsplatser inom
LTV samt löpande på Puls och via
kontakt och telefon.

2014‐09‐24

§ 108 Motion Säkerhetsnålen

Arbetet pågår. Ansvarig tjänsteman
återrapporterar till styrelsen under
våren 2015.

2014‐10‐22

§ 132 Motion om självtest vid
behandling med
blodförtunnande läkemedel

Arbetet pågår. Ansvarig tjänsteman
återrapporterar till styrelsen under
våren 2015.

Förslag till beslut
1.

Informationen noteras.

Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen
11

Ansökan om att från 2017 överta det regionala utvecklingsansvaret
LTV 130355

Landstinget Västmanland ansökte den 18 september 2013 om att få överta det
regionala utvecklingsansvaret från och med 2015 efter tillstyrkan från länets tio
kommuner. Ansökan var även beredd av partidistrikt/länsförbund för samtliga partier
som fanns representerade i landstingsstyrelsen.
Bil 8

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 föreslås att en förnyad ansökan överlämnas från Landstinget
Västmanland.
Länets kommuner står fast vid sin tidigare 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.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Landstinget Västmanland överlämnar ansökan till regeringen om att från och
med 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret i enlighet med lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630).
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Bildande av gemensam Ambulansdirigeringsnämnd för Landstinget i Uppsala län och Landstinget
Västmanland
LTV 140438

Landstingsstyrelsen uppdrog 2014‐04‐30 till landstingsdirektören att vidta för‐
beredelser för ett övertagande av ambulansdirigeringen i egen regi tillsammans med
Landstinget i Uppsala län och Landstinget Sörmland.
Bakgrunden till uppdraget var att landstingen tillsammans hade genomfört en för‐
studie i syfte att utreda förutsättningarna för den framtida prehospitala vården.
Förstudien "Ambulansdirigering ‐ upphandling eller egen regi" förordade ambulans‐
dirigering i egen regi, dels utifrån hur marknaden ser ut och dels utifrån de krav som
bör ställas på en larmcentral. De tre landstingen beslutade i enlighet med förslaget.
Ambulansdirigeringen utförs idag av SOS Alarm i Sverige AB, avtalet löper ut
2015–05‐31.
Landstingsdirektörerna har gemensamt initierat ett genomförandeprojekt. Inom
ramen för projektet har förslag till reglemente och samverkansavtal tagits fram.
Under arbetets gång har Landstinget Sörmland beslutat att avvakta deltagande i
sjukvårdens larmcentral och ambulansdirigeringsnämnden till en senare tidpunkt.
Landstingen i Uppsala och Västmanland har beslutat att fortsätta förberedelserna
och föreslår ett övertagande av ambulansdirigeringen från 2015‐06‐01 i enlighet med
projektplanen.
Bil 9 a, b

Den gemensamma ambulansdirigeringsnämnden föreslås bildas från och med 1 mars
2015. Landstinget Västmanland föreslås utgöra värdlandsting och den gemensamma
nämnden ingår i Landstinget Västmanlands organisation.
Överenskommelsen innebär att nämnden från och med den 1 juni 2015 ska ansvara
för att länens invånare erbjuds en ambulansdirigering som medverkar till en robust
och patientsäker vårdkedja. Ansvaret för ambulansdirigeringen tas över successivt
under maj 2015.
Nämnden ska samordna ambulansdirigeringen i länen. Verksamheten ska ha hög
kvalitet, vara effektiv och bedrivas med målsättningen invånarnas bästa, utan hänsyn
till respektive länsgräns.
Uppdraget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och beslutade policy‐
dokument för den gemensamma ambulansdirigeringen.
Sjukvårdens Larmcentral
Verksamheten ska bedrivas i en informell organisation som benämns Sjukvårdens
Larmcentral. Sjukvårdens Larmcentral består av en ambulansdirigeringsenhet inom
varje parts organisation. Parterna ska samordna och effektivisera verksamheten inom
ramen för organisationen.
Parterna är överens om att ha gemensamt medicinskt beslutsstödsystem, gemensam
utbildningsfunktion och gemensamma instruktioner i verksamheten, i syfte att uppnå
likställdhet inom samverkansområdet.
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Parterna är vidare överens om att inkommande samtal till Sjukvårdens Larmcentrals
enheter ska besvaras efter principen första lediga sjuksköterska, utan prioritering för
egna invånare.
Parterna ska fortlöpande stödja och hjälpa varandra inom ramen för organisationen.
Vid såväl planerade som oplanerade verksamhetsstörningar ska parterna verka lojalt
tillsammans för en robust ambulansdirigering.
Sjukvårdens Larmcentral ska kunna koordinera resurser och även kunna hantera
extraordinära händelser i samverkan med andra myndigheter. Särskild vikt ska läggas
vid möjligheten att koordinera större händelser. Regelbundna beredskapsövningar
ska ske i samverkan och tillsammans med andra myndigheter.
Samarbetet med ambulansdirigering mellan parterna hindrar inte samverkan med
intilliggande län.
Respektive part bekostar verksamheten i förhållande till antal invånare i länet.
Reglering av finansieringen sker efter samråd mellan parterna, i januari aktuellt
verksamhetsår.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

2.
3.
4.
5.
13

En gemensam ambulansdirigeringsnämnd bildas från och med 2015‐03‐01 med
Landstinget i Uppsala län, med uppdrag att svara för ambulansdirigeringen i
länen.
Det föreslagna reglementet för den gemensamma nämnden antas.
Avtal om samverkan mellan parterna tecknas.
Landstinget Västmanland accepterar uppdraget som värdlandsting.
Fullmäktige väljer två ledamöter och två ersättare för den gemensamma
nämnden.

Fastställande av planverk för krissituationer
LTV 150099

Bil 10 a, b, c

Regional kris‐ och katastrofplan för Landstinget Västmanland är en övergripande plan
inom den katastrofmedicinska beredskapen och beskriver hur Landstinget
Västmanlands hälso‐ och sjukvård skall organiseras och ledas vid hot om eller
inträffad allvarlig händelse. Planen utgör även ett regelverk och riktlinjer för
ledningsarbetet av sjukvårdsinsatser, ansvarsfördelning, uppföljning samt är ett
verktyg för personal som ingår i den katastrofmedicinska organisationen eller som
operativt skall delta i insatser vid allvarliga händelser.
Planen ersätter tidigare plan Kris‐ och katastrofplan för Landstinget Västmanland
som fastställdes i landstingsfullmäktige 2011‐02‐23 § 9.
Kriskommunikationsplan för Landstinget Västmanland är en övergripande plan som
beskriver hur Landstinget Västmanland kommunicerar vid en allvarlig händelse samt
ansvar, roller och uppgifter inför, under och efter en allvarlig händelse eller kris. Som
grund för planen ligger Regional kris‐ och katastrofplan för Landstinget Västmanland.
Planen är även kopplad till Landstinget Västmanlands kommunikationspolicy.
Planen ersätter tidigare Kriskommunikationsplan för Landstinget Västmanland.
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Krishanteringsplan för krisledningsnämnden är en övergripanade plan vid en allvarlig
händelse eller extraordinär händelse. Planen bygger bland annat på lagen (2006:554)
om extraordinär händelse. Syfte med planen är att klargöra roller, ansvar och
uppgifter inför, under och efter en allvarlig händelse eller extraordinär händelse.
Planen inkluderar även reglemente för krisledningsnämnen 2014‐2018 som
fastställdes i landstingsfullmäktige 2014‐06‐17 §70.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
2.
3.
14

Regional kris‐ och katastrofplan för Landstinget Västmanland fastställs.
Kriskommunikationsplan för Landstinget Västmanland fastställs.
Krishanteringsplan för krisledningsnämnden fastställs.

Motion om appar
LTV 140540

Bil 11

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2014‐05‐13 att landstings‐
styrelsen ska få i uppdrag


att i samarbete med representanter för olika yrkeskårer inleda ett arbete för att
utvärdera och sprida kunskap om relevanta appar, samt



att utreda behovet av ett gemensamt förhållningssätt kring appar, gärna i sam‐
arbete med annat landsting.

Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2014‐06‐17 § 60.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget Västmanland har en beslutad systemförvaltningsmodell där utveckling
och förvaltning av IT‐stöd sker i nära samarbete mellan kärnverksamheten och IT‐
verksamheten inom så kallade systemförvaltningsobjekt. Inom flera systemförvalt‐
ningsobjekt planeras eller pågår arbete med att införa appar under kontrollerade
former. Dessa appar tillhandahåller funktionalitet för att stödja en viss process inom
en verksamhet och anskaffas och förvaltas som övriga IT‐system inom Landstinget
Västmanland.
Utvecklingen av fristående och allmänt tillgängliga appar går mycket snabbt, nya
appar tillkommer och befintliga uppdateras och förändras. Detsamma gäller de
enheter (telefoner och plattor) som apparna körs på, vilket medför ytterligare
komplexitet vid eventuell verifiering av funktionalitet. I de fall syftet med appar faller
under regelverket för medicintekniska produkter ställs ytterligare krav på hantering.
Landstingsstyrelsens bedömning är därför att det skulle vara ytterst tids‐ och kost‐
nadskrävande att över tid försöka säkerställa informationens och funktionalitetens
riktighet i fristående och allmänt tillgängliga appar.
I ärendet yrkar
dels Juha Rundgren bifall till arbetsutskottets förslag,
dels Malin Gabrielsson bifall till motionen,
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dels Birgitta Andersson att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att styrelsen har
beslutat enligt Juha Rundgrens yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås.

Reservation
Malin Gabrielsson, Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs och Helena
Hagberg reserverar sig till förmån för Malin Gabrielssons yrkande.
15

Motion om patientavgifter
LTV 140909

Bil 12

Tomas Högström (M) föreslår i en motion inkommen 2014‐08‐01 att patienter i
Landstinget Västmanland som inte får vård inom vårdgarantins ramar slipper betala
patientavgift.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2014‐09‐24 § 88.
Landstingsstyrelsens yttrande
Vårdgarantin är reglerad genom lag och det är landstingets skyldighet att erbjuda
besök och behandling inom lagstadgad tid. Om landstinget Västmanland inte kan
erbjuda detta är det vår skyldighet att se till att patienten får vård av annan
vårdgivare.
Fokus behöver ligga på att vårdgarantin följs och området är högt prioriterat inom
vår sjukvård. Motionärens förslag innebär förutom minskade intäkter en icke ringa
administrativ pålaga. Det är viktigare att resurserna läggs på att ge patienterna besök
och vård inom rätt tid.
I ärendet yrkar
dels Juha Rundgren bifall till arbetsutskottets förslag,
dels Tomas Högström bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen har
beslutat enligt Juha Rundgrens yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för Tomas Högströms
yrkande.
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Inkomna interpellationer

Bil 13

a)

Interpellation från Maria Andersson Liljedahl (SD) om grund‐ och ingångslön för
sjuksköterskor (LTV 141661). Inkom som fråga inför fullmäktiges sammanträde
den 19 november 2014, interpellation efter beslut § 153 i protokollet. Vid
sammanträdet den 17 december § 166 beslutades att interpellationer inkomna
till sammanträdet skulle besvaras den 18 februari 2015.

Bil 14

b)

Interpellation från Maria Andersson Liljedahl (SD) om bakgrundskontroll av
anställda i landstinget (LTV 141662). Inkom som fråga inför fullmäktiges
sammanträde den 19 november 2014, interpellation efter beslut § 153 i
protokollet. Vid sammanträdet den 17 december § 166 beslutades att
interpellationer inkomna till sammanträdet skulle besvaras den 18 februari
2015.

Bil 15

c)

Interpellation från Tomas Högström (M) om Barn‐ och ungdomspsykiatrin (BUP)
uppfyllt kraven som uppställts i vårdgarantin (LTV 141684). Inkom inför
fullmäktiges sammanträde den 17 december. Vid sammanträdet § 166
beslutades att interpellationer inkomna till sammanträdet skulle besvaras den
18 februari 2015.

Bil 16

d)

Interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om elsanerade rum på
Västmanlands sjukhus (LTV 150110).

Bil 17

e)

Interpellation från Birgitta Andersson (C) om vaccination mot Rotavirus
(LTV 150172).

Bil 18

f)

Interpellation från Helena Hagberg (FP) om landstingets personalpolitik
(LTV 150176).

Bil 19

g)

Interpellation från Helena Hagberg (FP) om landstingets plan angående våld i
nära relationer (LTV 150184).

Bil 20

h)

Interpellation från Anita Lilja‐Stenholm (FP) om asylhälsa (LTV 150182).

Bil 21

i)

Interpellation från Maria Dellham (M) om vårdnära service (LTV 150198).

Bil 22

j)

Interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om uppföljning av innovationsvänlig
upphandling (LTV 150197).

Bil 23

k)

Interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om barnkliniken (LTV 150188).

Bil 24

l)

Interpellation från Barbro Larsson (C) om samordnad individuell vårdplan, SIP
(LTV 150189).

17

Svar på interpellationer

Bil 13 a,
kompletteras

a)

Svar på interpellation från Maria Andersson Liljedahl (SD) om grund‐ och
ingångslön för sjuksköterskor (LTV 141661).

Bil 14 a,
kompletteras

b)

Svar på interpellation från Maria Andersson Liljedahl (SD) om bakgrundskontroll
av anställda i landstinget (LTV 141662).

Bil 15 a,
kompletteras

c)

Svar på interpellation från Tomas Högström (M) om Barn‐ och
ungdomspsykiatrin (BUP) uppfyllt kraven som uppställts i vårdgarantin
(LTV 141684).

Bil 16 a,
kompletteras

d)

Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om elsanerade rum på
Västmanlands sjukhus (LTV 150110).
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Bil 17 a,
kompletteras

e)

Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om vaccination mot Rotavirus
(LTV 150172).

Bil 18 a,
kompletteras

f)

Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om landstingets personalpolitik
(LTV 150176).

Bil 19 a,
kompletteras

g)

Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om landstingets plan angående
våld i nära relationer (LTV 150184).

Bil 20 a,
kompletteras

h)

Svar på interpellation från Anita Lilja‐Stenholm (FP) om asylhälsa (LTV 150182).

Bil 21 a,
kompletteras

i)

Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om vårdnära service
(LTV 150198).

Bil 22 a,
kompletteras

j)

Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om uppföljning av
innovationsvänlig upphandling (LTV 150197).

Bil 23 a,
kompletteras

k)

Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om barnkliniken
(LTV 150188).

Bil 24 a,
kompletteras

l)

Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om samordnad individuell
vårdplan, SIP (LTV 150189).

18

Valärenden
Kompletteras till fullmäktiges sammanträde

19

Information från styrelse, nämnd, beredning och/eller revisorer

20

Sammanträdet avslutas

