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Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 16 juni 2015, klockan 09.00

1

Sammanträdet öppnas

2

Närvaro
Närvaron kontrolleras genom att ledamöterna loggar in i mötessystemet.

3

Utseende av två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Förslag till beslut
1.

4

xxx och yyy utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den
23 juni 2015 klockan 09.00, i Landstingshuset.

Avsägelse av uppdrag
a)

b)

Daniel Johansson (SD), Västerås kommun har i skrivelse inkommen 2015‐04‐30
anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktiges östra
valkrets (LTV 150594).
Hans Strandlund (M), Hallstahammars kommun har i skrivelse inkommen
2015‐05‐26 anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i gemensamma
kostnämnden (LTV 150728).

Förslag till beslut
1.
5

Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll
a)

b)

c)

6
Bil 1

Anhållan under punkt a) ‐ b) beviljas.

Länsstyrelsen har som efterträdare till Kerstin Falkland (M), Västerås kommun,
som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Magnus Edman
(M), Västerås kommun (LTV 150549).
Länsstyrelsen har som efterträdare till Ing‐Marie Edin Kärvinge (S), Sala
kommun, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Inger
Rodin (S), Västerås kommun (LTV 150611).
Länsstyrelsen har som efterträdare till Jesper Nilsson (SD), Västerås kommun,
som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Gunhild Kjellberg
(SD). Vidare har länsstyrelsen som efterträdare till Gunhild Kjellberg (SD),Sala
kommun som nya ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Bo
Lindholm (SD), Sala kommun och i västra valkretsen Daniel Johansson (SD),
Västerås kommun (LTV 150613).

Anmälningsärenden
a)
b)

Protokoll från kollektivtrafiknämnden 2015‐03‐30.
Protokoll från patientnämnden 2015‐04‐09.

Förslag till beslut
1.

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
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Handläggning av motioner

Bil 2

a)

Motion från Malin Gabrielsson (KD) har i motion inkommen 2015‐04‐30
föreslagit att en gemensam modell för specialistutbildning av sjuksköterskor
införs hos Landstinget Västmanland. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till styrelsen för yttrande (LTV 150575).

Bil 3

b)

Motion från Malin Gabrielsson (KD) har i motion inkommen 2015‐05‐11
föreslagit att ett webbaserat register för överbliven utrustning införs hos
Landstinget Västmanland. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till
styrelsen för yttrande (LTV 150618).

Bil 4

c)

Motion från Mikael Andersson Elfgren (M) har i motion inkommen 2015‐05‐20
föreslagit att Landstinget Västmanland tar fram en strategi för att sälja vård till
aktörer utanför landstinget. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen
till styrelsen för yttrande (LTV 150701).

Förslag till beslut
1.
8

Informationen noteras.

Information
Muntlig information om skolkort och ungdomskort för resor inom länet Maria Linder,
förvaltningschef Kollektivtrafikmyndigheten.

9

Sammanträdesdagar 2016
Förslag till beslut
1.

Följande preliminära datum fastställs för sammanträden 2016: 17 februari,
20 april, 22 juni, 21 september, 26 oktober och 23 november.

Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen
10

Delårsrapport 1 2015 för Landstinget Västmanland
LTV 150525

Bil 5

Föreligger landstingets delårsrapport som beskriver utfallet till och med april månad
2015 samt en helårsprognos.
Hur intäkterna utvecklas sätter ramen för i vilken takt kostnaderna för verksamheten
kan öka. Fortfarande kvarstår det grundläggande problemet att få balans mellan
verksamhet och ekonomi inom den västmanländska sjukvården. Det totala under‐
skottet för förvaltningarna Västmanlands sjukhus och Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverksamhet beräknas för verksamhetsåret 2015 till omkring 175 miljoner
kronor.
Landstingets ekonomiska resultat prognostiseras för 2015 till 100 miljoner kronor
(budgeterat resultat 75 miljoner kronor). Att resultatet, trots prognostiserade
underskott i sjukvården, beräknas bli bättre än budget beror på återbetalningen från
AFA Försäkring för inbetalda premier 2004, högre realisationsvinster än budgeterat
samt överskott i styrelsens anslag.
Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag att
intensifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att
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möjliggöra en ekonomi i balans. Redan idag pågår en mängd aktiviteter inom de
sjukvårdande förvaltningarna för att komma till rätta med den obalans som finns. Att
rekrytera och behålla medarbetare inom landstinget är en avgörande faktor. En
annan är arbetet med genomlysning och förbättring av flöden och processer samt
det pågående arbetet med att utveckla produktionsstyrningen.
Landstingsstyrelsens presidium och ansvariga landstingsråd har sedan tidigare i
uppdrag att vid resultatdialogen följa upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet
inom den sjukvårdande verksamheten samt programarbetet.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
2.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att noga följa den ekonomiska utvecklingen,
verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder.
Delårsrapport 1 för Landstinget Västmanland läggs till handlingarna.

Protokollsanteckning
Bil 5.1

11

Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Helena Hagberg, Birgitta Andersson
och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Landstingsplan 2016‐2017
LTV 150695

Bil 6

Landstingsplanen är landstingets främsta styrdokument och uttrycker den politiska
viljan och inriktningen genom övergripande mål och strategier för den verksamhet
landstinget ansvarar för och finansierar. Den ligger till grund för styrningen av all
landstingsfinansierad verksamhet.
Stommen i planen utgörs av sex målområden där den politiska viljeinriktningen
uttrycks, tillsammans med en budgetdel som beskriver ramar och ekonomiska
förutsättningar för uppdraget. Varje målområde har en intentionsformulering som är
riktgivande för de mål som ska nås. Målen är grupperade i resultatmål vilka beskriver
vad som ska uppnås, främst gentemot invånarna, och processmål som beskriver hur
detta ska gå till.
Landstingets målsättning enligt riktlinjen för God ekonomisk hushållning är att det
ekonomiska resultatet över en konjunkturcykel ska motsvara 2 procent av skatter och
statsbidrag.
Denna plan innebär ett steg i riktningen mot att resultatet ska motsvara 2 procent av
skatter och statsbidrag. För 2016 uppgår budgeterat resultat till 100 miljoner kronor,
vilket motsvarar 1,3 procent av skatter och statsbidrag. För 2017 motsvarar det
budgeterade resultatet 1,4 procent av skatter och statsbidrag och för 2018 uppgår
det till 1,5 procent.
I ärendet yrkar
Andreas Porswald yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tomas Högström yrkar bifall till förslag till budget och landstingsplan 2016 ‐ 2018 från
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
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Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen har
beslutat enligt Andreas Porswalds yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1. Intention och mål för målområdet ”En god och jämlik vård och hälsa” fastställs.
2. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ”En god och jämlik vård
och hälsa”:
2.1.

2.2.
2.3.

Berörda nämnder/förvaltningar får i planeringsförutsättningarna i
uppdrag att fortsätta arbetet utifrån framtagna mål och/eller
handlingsplaner.
I planeringsförutsättningarna ska nyttjande av Hälsocenter särskilt
beaktas.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

3. Intention och mål för målområdet ”En livskraftig region” fastställs.
4. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ” En livskraftig region”:
4.1.

4.2.

4.3.

Berörda nämnder/förvaltningar får i planeringsförutsättningarna i
uppdrag att fortsätta arbetet utifrån framtagna mål och/eller
handlingsplaner.
Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna till berörda
nämnder/förvaltningar fortsätta följa processmålen:
4.2.1.
Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka år från år.
4.2.2.
Antalet utbudskilometer/invånare ska öka.
4.2.3.
Antalet besök till länsteatern, länsmusiken och länsmuséet
ska öka i ett länsperspektiv.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

5. Intention och mål för målområdet ” Nöjda och trygga medborgare” fastställs.
6. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ”Nöjda och trygga
medborgare”:
6.1.

6.2.

6.3.

En handlingsplan ska tas fram för att realisera beslut att anta
Samverkansnämndens strategier för ökad delaktighet i hälso‐ och
sjukvården för patienter, närstående och patient‐ eller
brukarorganisationer.
Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna ge berörda
nämnder/förvaltningar i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån
framtagna mål och/eller handlingsplaner.
Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna till berörda
nämnder/förvaltningar fortsätta följa processmålen:
6.3.1.
Ökad användning av Mina vårdkontakter
6.3.2.
Ökad tillgänglighet till 1177
6.3.3.
Preciserade väntetider i vården
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6.4.

Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

7. Intention och mål för målområdet ”En säker och kostnadseffektiv verksamhet av
god kvalitet” fastställs.
8. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ” En säker och
kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet”:
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna ge berörda
nämnder/förvaltningar i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån
framtagna mål och/eller handlingsplaner.
Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna till
nämnder/förvaltningar gå vidare i arbetet med nya lösningar för
förbättrad kompetensanvändning och vårdnära service.
Landstingsstyrelsen ska fortsätta arbetet med Hälsa och sjukvård 2025
och utifrån denna ta fram en handlingsplan för utformning av
vårdutbud och val av strategiska samarbeten inom och utom regionen.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

9. Intention och mål för målområdet ”Stolta och engagerade medarbetare och
uppdragstagare” fastställs.
10. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ”Stolta och engagerade
medarbetare och uppdragstagare”:
10.1.

10.2.

Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna ge nämnder och
förvaltningar i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån framtagna mål
och/eller handlingsplaner inom prioriterade områden.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

11. Intention och mål för målområdet ”En stark och uthållig ekonomi” fastställs.
12. Landstingsstyrelsen får följande uppdrag för målområdet ” En stark och uthållig
ekonomi”:
12.1.

12.2.

Landstingsstyrelsen ska i planeringsförutsättningarna till nämnder och
förvaltningar arbeta in att verksamheten ska bedrivas inom given
ram/fastställd budget.
Landstingsstyrelsen ska till landstingsfullmäktige redovisa en samlad
bedömning av hur processmålen nåtts.

13. Landstinget Västmanlands utdebitering för år 2016 fastställs till 10,88 kronor per
skattekrona.
14. Utdelningen från forskningsfonden för 2016 fastställs till 1 miljon kronor.
15. Ram om 4,6 miljoner kronor till landstingets revisorer fastställs.
16. Ram om 4,0 miljoner kronor till landstingets patientnämnd inklusive kansli
fastställs.
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17. Ramen för 2016 års investeringar fastställs till 505 miljoner kronor.
18. Planeringsunderlag för investeringar fastställs för 2017 till 480 miljoner kronor
och för 2018 till 480 miljoner kronor.
19. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över investeringsramarna inför
planperioden 2017 – 2019 utifrån det så kallade NOD‐projektet.
20. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med investeringspolicyn fastställa
investeringsplanen för 2016.
21. Landstingsstyrelsen har under planperioden rätt att nyupplåna, det vill säga öka
landstingets skulder under planperioden, med totalt 400 miljoner kronor till 800
miljoner kronor fastställs.
22. Landstingsstyrelsen har under planperioden rätt att omsätta lån, det vill säga
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
planperioden fastställs.
23. Bankkontokrediten får uppgå till maximalt 400 miljoner kronor.
24. Resultat‐, kassaflödes‐ och balansbudget för 2016 samt planer för 2017 och 2018
fastställs.
25. 2016 års ramar samt planer för 2017 och 2018 för förvaltningarna fastställs och
landstingsstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra kopplingen mellan uppdrag och
ekonomisk ersättning.
26. 2016 års ramar samt planer för 2017 och 2018 för övrig verksamhet fastställs.
27. Budget för gemensamma kostnader och intäkter för 2016 samt planer för 2017
och 2018 fastställs.
28. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att vid behov omfördela medel mellan de olika
ramarna.
29. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fördela reserverade medel för satsningar till
respektive verksamhet.
30. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om de medel som inte
reserverats i anslaget till landstingsstyrelsens förfogande.
31. Landstingsplanen i sin helhet fastställs.
32. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att
identifiera kostnadsdämpande åtgärder för uppnå balans vid ingången av 2018.
Reservation
Bil 6.1

Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo (samtliga M), Helena Hagberg (FP),
Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) reserverar sig till förmån för Tomas
Högströms yrkande.
Maria Andersson Liljedahl (SD) deltar inte i beslutet.
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Bil 6.2

12

Sverigedemokraterna (SD) har sedan sammanträdet i landstingsstyrelsen den 27 maj
2015 avslutats inkommit med förslag till Landstingsplan 2016‐2017.
Barnbokslut 2014
LTV 150697

Beskrivning av ärendet
Bil 7

I landstingsplanen finns angivet att ett barnbokslut ska upprättas årligen. 2014 års
bokslut konstaterar att en organisation finns för arbetet. Det syns även att en del
aktiviteter som är långsiktiga är påbörjade under året. En del aktiviteter kommer
aldrig att kunna bli klara utan är ständigt pågående, åtminstone ett antal år framöver.
Invånarperspektiv
Att arbetet pågår får många positiva konsekvenser för barnen som invånare, men
ingen dialog har hittills ägt rum med barnen.
Uppföljning
Arbetet utifrån barnkonventionen och barnens rättigheter kommer även
fortsättningsvis att följas upp årligen.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

13

Barnbokslut 2014 godkänns.

Medarbetarpolicy
LTV 150526

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I Landstingsplan för 2015 ‐ 2017 återfinns uppdraget ”att se över och vidareutveckla
landstingets personal‐ och arbetsgivarpolitik med särskilt fokus på kompetensför‐
sörjning, lönebildning och arbetsmiljö”. Landstingsstyrelsen har i planeringsförutsätt‐
ningar uppdragit till Landstingskontoret att ansvara för uppdraget. Arbetet bedrivs
som ett samarbete mellan Centrum för HR, Centrum för Kommunikation och
Utvecklingsenheten.
Bil 8

Som ett första steg i uppdraget har ett förslag till medarbetarpolicy arbetats fram i
samverkan mellan HR‐funktionen, chefer och nyckelpersoner från verksamheterna
samt fackligt förtroendevalda.
Nuläge
Landstinget Västmanland har i nuläget ingen medarbetarpolicy utan denna har
arbetats fram i syfte att:


fungera som stöd och vägledning för landstingets chefer i arbetet med
kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö,



vara vägledande för verksamheters och medarbetares arbete,



fungera som stöd i landstingets arbete med processutveckling, samt
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stödja landstingets långsiktiga utveckling mot vision i enlighet med
landstingsplanen.

Fortsatt arbete
Nästa steg i uppdraget omfattar en analys av nuläget inklusive gapanalys och fram‐
tagande av förslag till handlingsplan för implementation av medarbetarpolicyn.
Implementationen kommer att samordnas med en rad viktiga utvecklingsarbeten i
våra förvaltningar och även med resultatet från pågående arbeten inom områdena
lönestrategi, arbetsmiljö och processutveckling.
Ambitionen med implementationen av medarbetarpolicyn, och det fortsatta arbete
med översynen av personal‐ och arbetsgivarpolitiken, är att det ska bidra till att
Landstinget Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare med en tydlig personal‐
och arbetsgivarpolitik som främjar en god arbetsmiljö och en kultur som stödjer
processutveckling. Att attrahera och behålla rätt medarbetare och därmed minska
personalomsättningen, får på både kort‐ och lång sikt en gynnsam påverkan på
ekonomin. Detsamma gäller en ökad förmåga att utveckla landstingets processer. Ett
medvetet arbete med organisationskulturen kommer att vara ett kraftfullt bidrag till
att verksamheten når sina mål.
Invånarperspektiv
Indirekt är medarbetarpolicyn ett steg i Landstingets ambition att vara en attraktiv
arbetsgivare och att bedriva och utveckla verksamheten med invånarna i fokus.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Uppföljning
Medarbetarpolicyn kan komma att bli föremål för uppföljning genom internkontroll
eller annan form av egenkontroll.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
14

Förslaget till medarbetarpolicy fastställs.

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
LTV 150552

Ett kommunalförbund för svenskt ambulansflyg föreslås bildas med säte i Umeå för
att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplansverksamheten och
överta befintligt samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten från
den 1 januari 2016.
Den ordinarie driftsstarten förväntas ske i början av 2018. Fram till dess fortsätter
uppbyggnaden av organisationerna så att verksamheten står redo vid ordinarie
driftsstart.
Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg avser att äga och finansiera de
upphandlade flygplanen. Kommunalförbundet skall inte sköta drift eller underhåll av
planen utan tecknar avtal med operatör som reglerar förhållanden och ansvar för
respektive part.
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Bil 9

Föreligger bakgrundsbeskrivning med förslag till förbundsordning, samverkansavtal,
andelskapital och preliminär budget.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
15

Ett kommunalförbund bildas tillsammans med övriga landsting/regioner i
Sverige: Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i
Kalmar län, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra
Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget
Västernorrland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg,
Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.
Förslag till förbundsordning godkänns.
Förslag till samverkansavtal godkänns mellan förbundet och Västerbottens läns
landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting
därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting.
Andelskapitalet betalas per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4.
Preliminär budget godkänns enligt bilaga 5a som ställs till förbundets
förfogande.
20 % av förbundets fasta kostnader betalas för preliminär budget per 5 januari
2016 enligt bilaga 5b.
Samverkansnämnden får i uppdrag att nominera ledamot till förbundets
styrelse.

Lokalförsörjningsplan för sjukhusområdet i Köping
LTV 150696

Sammanfattning
Bil 10

En lokalförsörjningsplan har tagits fram gällande sjukhusområdet i Köping.
Lokalförsörjningsplanen anger inriktningen för sjukhusets utveckling under
tidsintervallet 2015 till 2025.
Beskrivning av ärendet
Uppdraget för Västmanlands sjukhus Köping är att vara ett akutsjukhus med
inriktning akutmedicin. Sjukhuset ska också ombesörja sjukvård av karaktären
närsjukvård. Upptagningsområdet är Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar,
och för akutmedicin även Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.
Sjukhusområdet i Köping är byggt till allra största delen under 60‐ och 70‐talen.
Lokalplaneringen är omodern och ger inte goda förutsättningar för vårdflöden,
patientsäkerhet och arbetsmiljö. Byggnaderna har gamla tekniska system och
energiförbrukningen är hög.
Sjukhusområdet behöver utvecklas och förbättras för att anpassas till de krav som
finns idag.
Invånarperspektiv
Ett modernt fungerande sjukhus ger förutsättningar för landstinget att ge invånarna i
upptagningsområdet en god vård.
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Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Lokalförsörjningsplanens olika delprojekt innebär framtida investeringar. Planen finns
som underlag för landstingsplanen och för landstingets 10‐årsplan för fastighets‐
investeringar. De 3‐åriga investeringsplanerna beslutas sedan av landstingsstyrelsen
och aktualiseras årligen.
Landstingets lokalförsörjningsprocess omfattar därefter beslut av styrelsen för en‐
skilda projekt vid lokalplanering, projektering och igångsättningstillstånd.
Miljökonsekvenser
Lokalförsörjningsplanens olika ny‐ och ombyggnationer innebär minskad energiför‐
brukning och därmed minskad miljöbelastning. Den harmoniserar med landstingets
plan för energieffektivisering.
Uppföljning
Varje delprojekt kommer löpande att följas upp genom fastighetsinvesterings‐
processen.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
16

Den framtagna lokalförsörjningsplanen för Västmanlands sjukhus Köping
godkänns.

Anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering
LTV 150698

Sammanfattning
Tåg i Bergslagen är i behov av ytterligare tåg med anledning av en begränsad
fordonsreserv som kommer att uppstå då tre tidigare inhyrda tåg ska lämnas tillbaka
under 2015. För att täcka upp fordonsbehovet har Tåg i Bergslagen träffat en
avsiktsförklaring med Östgötatrafiken avseende köp av fem begagnade tåg.
Förslaget är att Tåg i Bergslagens ägare anskaffar dessa fordon, vilket för
Västmanlands del motsvarar 1,25 fordon, inklusive högvärdeskomponenter och
strategisk utrustning. Tågen säljs sedan vidare till Transitio, som hyr ut dem till
ägarna, som i sin tur hyr ut dem till Tåg i Bergslagen. För att Transitio ska kunna
anskaffa fordonen och upphandla finansiering krävs en proprieborgen från
landstinget samt bindande uppdragsavtal.
Beskrivning av ärendet
Tåg i Bergslagen hyr in tre tåg av Skånetrafiken och tågen ska återlämnas när
hyresperioden löper ut i december 2015. För att täcka upp det fordonsbehov som
kommer att uppstå har Tåg i Bergslagen träffat en avsiktsförklaring med
Östgötatrafiken angående köp av fem stycken begagnade tåg av typen X‐14.
Överlåtelsen är planerad till den 1 december 2015.
Frågan kring ägande och förvaltning av tåg har tidigare utretts av landstinget och
bedömningen är att den bästa lösningen för landstinget är att Transitio köper och
äger fordonen. I det här fallet är det dock säljarens, Östgötatrafikens, önskemål att
landstingen köper tågen och står som avtalspart mot Östgötatrafiken. Detta innebär
att landstingen efter förvärvet kommer att vidareförsälja tågen till Transitio för
samma belopp och därefter hyra tillbaka tågen från Transitio. Ägarna hyr sedan i sin
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tur ut fordonen till Tåg i Bergslagen. En förutsättning för att Transitio ska kunna
anskaffa tågen är att Tåg i Bergslagens ägare, Landstinget Västmanland, Region
Gävleborg, Region Örebro län och Region Dalarna/Landstinget Dalarna, ingår
proprieborgen avseende köpeskillingen inklusive högvärdeskomponenter.
Fördelar med att Transitio övertar ägandet och sedan hyr ut tågen är minskad
administration och ökad flexibilitet om det exempelvis skulle bli aktuellt med en
försäljning eller uthyrning i framtiden. Bedömningen är att de totala fördelarna med
att anskaffa tågen via Transitio kompenserar för att finansieringen via Transitio blir
dyrare jämfört med om landstinget skulle låna pengar på egen hand.
Invånarperspektiv
Ett beslut att anskaffa tågen innebär att Tåg i Bergslagen kan fortsätta att utveckla
trafiken enligt plan. Om fordonsflottan inte utökas kommer det leda till att Tåg i
Bergslagen måste reducera trafikutbudet från och med nästa år, vilket innebär färre
avgångar längs vissa sträckor.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Beslutet att landstinget, tillsammans med Tåg i Bergslagens övriga ägare, köper tågen
från Östgötatrafik, innebär inga resultateffekter för landstinget. Investeringsutrymme
motsvarande köpeskillingen tas i anspråk. Tillgängligt utrymme för detta finns i
outnyttjade fastighetsramar. I och med att tågen vidareförsäljs till Transitio trängs
inte andra investeringar undan. Vidareförsäljningen planeras ske under 2015.
I köpeavtalet med Östgötatrafiken hanteras äganderätten till tåget (4 ägare/5 tåg).
Beslutet att anskaffa de fem begagnade tågen med finansiering via Transitio kräver
att Tåg i Bergslagens fyra ägare ingår proprieborgen. Avtalet innebär att landstinget
och regionerna tar det fulla ekonomiska ansvaret för spårfordonen, däribland
hyresgaranti och restvärdesrisk. Detta är helt i linje med tidigare förfaranden då tåg
har hyrts via Transitio.
Den överenskomna köpeskillingen för tågen är 35 miljoner kronor. Den uppskattade
årshyran, som ej är slutförhandlad, uppgår till mellan 2,0 och 2,2 miljoner kronor per
fordon inklusive högvärdeskomponenter. Hyreskontrakten sträcker sig över tio år.
Tåg i Bergslagen bedömer att hyreskostnaden för de fem begagnade tågen kommer
att vara lägre jämfört med för de tre tåg som hyrts in från Skånetrafiken.
Miljökonsekvenser
Då de tåg som föreslås anskaffas kommer att ersätta tidigare tåg bedöms
miljökonsekvenserna som begränsade.
Uppföljning
Tåg i Bergslagen genomför resanderäkningar två gånger per år, vilket rapporteras till
landstinget. Utöver det genomförs redovisning av större händelser i delårsrapporter
och årsredovisning. Ingen närmare uppföljning kommer att ske av de fordon som
föreslås anskaffas.
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Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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Köp av 1,25 spårfordon från Östgötatrafiken för 8,75 miljoner kronor genomförs
på uppdrag av Tåg i Bergslagen. Investeringen finansieras via outnyttjade
investeringsramar för 2015.
Vidareförsäljning till AB Transitio av 1,25 spårfordon genomförs.
Hyresavtal med AB Transitio avseende 1,25 spårfordon ingås.
AB Transitio får i uppdrag att anskaffa 1,25 spårfordon, högvärdeskomponenter
och strategisk utrustning samt upphandla finansiering därför.
Borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) ingås för upphandlad finansiering
med borgenstak om 8,75 mkr avseende spårfordon, högvärdeskomponenter
och strategisk utrustning.
Besluten gäller under förutsättning att Region Dalarna/Landstinget Dalarna,
Region Gävleborg samt Region Örebro län fattar motsvarande beslut.

Ungdomskort för resor inom länet
KTM 150044

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafiknämnden föreslår att ungdomar under 20 år i hela länet erbjuds ett
nytt månadskort för resor med buss inom kommunen alternativt resor med buss eller
tåg mellan kommunerna. Förslaget är att detta ungdomskort ska införas i samband
med tidtabellsskiftet den 16 augusti 2015.
Ungdomar i Västerås kommun kan i dag köpa ett månadskort för 275 kronor för resor
med buss. Motsvarande kort saknas i de övriga kommunerna i länet och det finns
heller inget månadskort för ungdomar som reser mellan kommunerna. Förslaget är
att priset för det nya ungdomskortet för resor inom eller mellan kommunerna ska
vara hälften av motsvarande vuxenkort för en zon eller sträcka, vilket innebär ett
intervall mellan 280 och cirka 680 kronor per månad utifrån dagens taxor.
Produkten har länge efterfrågats från kommunalt håll.
Invånarperspektiv
Ett nytt ungdomskort skulle innebära att ungdomar kan resa på samma villkor i hela
länet. Det nya ungdomskortet kommer att vara mest prisvärt för de ungdomar som
reser ofta. För dem som reser mer sällan kommer de nuvarande 20‐resors‐ eller 10‐
resorskorten att finnas kvar.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Utifrån ett ”worst case”‐scenario bedöms en initial intäktsminskning uppgå till
460 000 kronor för kollektivtrafiken i länet. Det totala intäktsbortfallet kommer att
påverka både kommunalt finansierad trafik samt landstingsfinansierad trafik.
Beräknat enligt dagens fördelning av kommunala linjer och landstingslinjer skulle
intäktsbortfallet bli upp till 340 000 kronor per år för landstingslinjerna samt 120 000
kronor per år för de kommunala linjerna. Intäktsminskningen bedöms rymmas inom
Kollektivtrafikmyndighetens budget.
Över tid är förhoppningen att den nya produkten ska upplevas som mer prisvärd,
vilket i sådant fall leder till ett ökat resande samt att intäkterna ökar.
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Miljökonsekvenser
Det är positivt för miljön om fler ungdomar reser kollektivt.
Uppföljning
Kollektivtrafikförvaltningen gör månadsvisa uppföljningar av intäkter och kostnader
för kollektivtrafiken.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Ett nytt månadskort för ungdomar under 20 år införs från och med den 16
augusti 2015. Kortet ska avse resa med buss inom hemkommunen samt med
buss eller tåg mellan två kommuner för ett pris motsvarande hälften av
vuxenkort för en zon eller sträcka.

Protokollsanteckning
Bil 11

18

Tomas Högström, Maria Dellham, Hans Eljansbo, Helena Hagberg, Birgitta Andersson
och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Enhetligt biljettpris för tåg och buss
KTM 150046

Beskrivning av ärendet
Kollektivtrafiknämnden föreslår att dagens färdmedelstillägg för tåg på 30‐
dagarskortet och årskortet tas bort i samband med tidtabellsskiftet den 16 augusti
2015.
De resenärer som pendlar mellan två orter och som kan välja mellan att resa med
buss eller tåg väljer i dag att köpa ett pendlarkort för buss eller att betala ett
pristillägg för att även resa med tåget. Detta pristillägg uppgår i genomsnitt till 24
procent. På vissa sträckor har överströmingen till buss varit kraftig, exempelvis
Hallstahammar‐Västerås, vilket i sin tur har lett till behov av förstärkningstrafik med
buss.
Invånarperspektiv
Om färdmedelstillägget tas bort blir prissättningen tydligare. Kortet kommer även att
leda till en ökad tillgänglighet då resenärerna på berörda sträckor inte behöver
förhålla sig till olika priser för tåg respektive buss. En enhetlig produkt för att resa en
sträcka innebär en sådan förenkling för resenärerna som är en viktig del för att öka
resandet och kundnöjdheten.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
För att kunna ge en översiktlig bild av hur stor intäktsminskningen skulle kunna bli
om pristillägget för tåg tas bort har beräkningar gjorts på sträckorna mellan Sala och
Västerås samt Surahammar och Västerås. I siffrorna redan har hänsyn ej tagits till en
trolig resandeökning på grund av det lägre priset.
På sträckan Sala‐Västerås är bedömningen att ett borttaget pristillägg leder till en
initial intäktsminskning på upp till ca 130 000 kronor per år. Intäktsbortfallet mot‐
svarar cirka nio procent av intäkterna för 30‐dagars‐ och årskorten på den sträckan.
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På sträckan Surahammar‐Västerås är bedömningen att ett borttaget pristillägg leder
till en initial intäktsminskning på upp till ca 70 000 kronor per år. Det motsvarar cirka
fem procent av intäkterna för 30‐dagars‐ och årskorten på den sträckan.
Övriga sträckor har inte beräknats. Främst sträckorna Västerås‐Hallstahammar
Västerås‐Köping‐Arboga kan komma att ge intäktsbortfall i motsvarande grad.
Miljökonsekvenser
Om pristillägget för att resa med tåg tas bort kommer det sannolikt att ske en
överströmning från buss till tåg, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Förslaget bedöms
även öka det kollektiva resandet vilket också är positivt ur miljöhänseende.
Uppföljning
Kollektivtrafikförvaltningen gör månadsvisa uppföljningar av intäkter och kostnader
för kollektivtrafiken.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
19

Pristillägget för tågresor på 30‐dagarskortet och på årskortet tas bort från och
med den 16 augusti 2015.

Höjd tilläggsavgift för kollektivtrafik
KTM 150045

Sammanfattning
Enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik får tilläggsavgift tas ut i
kollektivtrafiken utöver priset för biljett. Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland
har sedan tidigare tillstånd från Transportstyrelsen att ta ut en tilläggsavgift på högst
1000 kronor. Den tilläggsavgift som idag tas ut då resenär inte kan visa giltig biljett är
500 kronor därtill tas en administrativ avgift ut och kostnaden för en giltig biljett på
aktuell sträcka tillkommer.
Kollektivtrafiknämnden föreslår en höjd tilläggsavgift så att avgiften för den som
reser utan att kunna visa upp en giltig biljett uppgår till totalt 1 000 kronor. Avgiften
inkluderar priset för giltig biljett samt tilläggsavgift.
Bakgrund
Drygt hälften av de tilläggsavgifter som utfärdats de senaste 12 månaderna har
utfärdats för att en vuxen person åkt på ungdomsbiljett. En vuxen resenär som åker
på en ungdomsbiljett och klarar sig undan kontroll under två månader har ”tjänat in”
eventuell tilläggsavgift med dagens tilläggsavgift på 500 kronor.
En höjning av tilläggsavgiften till 1 000 kronor skulle innebära att Västmanland
hamnar i nivå med tilläggsavgifterna i övriga landet.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
20

Från den 16 augusti 2015 höjs tilläggsavgiften till totalt 1 000 kronor för resande
utan giltig biljett.

Motion om drivkrafter för interna utbildare
LTV 150113

Bil 12

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015‐01‐23 att en utredning
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görs kring drivkrafter för att stimulera och bibehålla intresset för att vara intern
utbildare inom Lärcentrum.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015‐02‐18 § 9.

Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingets interna kompetensutvecklingsenhet, Lärcentrum, har cirka 7 000
deltagare om året, utbildarna är främst anställda inom landstinget. Precis som
motionären skriver i sin motion så är det betydelsefullt för landstinget som
arbetsgivare att stärka den enskilde medarbetaren och lyfta fram vikten av dennes
kunskap och arbetsinsats. Det är också angeläget att sprida de kunskaper som finns
hos enskilda individer så att kunskapen kommer hela landstinget tillgodo och därmed
minska sårbarheten.
Landstinget har genom Lärcentrum och beslut i Hälso‐och sjukvårdgruppen beslutat
att etablera ett utbildarnätverk bestående av egna medarbetare i landstinget.
Internutbildarnas uppdrag består i att dela med sig av sin kompetens och kunskap
inom olika områden där landstinget genom Lärcentrum identifierar väl förankrade
och efterfrågade utbildningar inom ramen för den fastställda utbildningspengen.
Utbildarnätverket ses också som en resurs som bidrar till att utveckla verksamheten
men också bidra till koordination av relationer över gränser.
Internutbildarna i nätverket erbjuds nätverksträffar kring rollen som internutbildare.
De har också erbjudits seminarium med fokus på pedagogik, lärandemål och
utvärdering. För att säkerställa Lärcentrums utbildningar, både ur medicinskt och
pedagogiskt innehåll och upplägg, kommer detta att fortgå under året. Detta sker
som ett bidrag både till att synliggöra och möjliggöra internutbildarens
kompetensutveckling. Att ta på sig utbildaruppdrag värderas positivt i samband med
löneöversyn. Detta bidrar också som en viktig del i att attrahera nya medarbetare
samtidigt som landstinget behåller och utvecklar sina medarbetare och
verksamheter.
En del av lärandet är också att ta del av aktuell forskning, kanske också delta i något
forskningsprojekt. Här kan också internutbildare bli en del av det när de är
verksamma som internutbildare.
I ärendet yrkar
Andreas Porswald yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Malin Gabrielsson yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutat
enligt Andreas Porswalds yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen anses besvarad.
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Reservation
Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
21

Motion om kreativt centrum för utbildning, forskning och innovation
LTV 150111

Bil 13

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015‐01‐23 att en utredning
görs om förutsättningar för att etablera ett kreativt centrum för utbildning, forskning
och innovation.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015‐02‐18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
För att stimulera till den forskning, utbildning och innovation finns inom landstingets
verksamheter idag bland annat Centrum för klinisk forskning, Lärcentrum,
Innovationsslussen och EKU (där organisationen för AT/ST‐tjänstgöring och
sjuksköterskeutbildning samt biblioteket ingår). EKU är en viktig faktor för
kunskapsstyrningen i landstinget.
Innovation är en viktig komponent i landstingets verksamhet. I dagsläget håller de två
testbäddar som finns i organisationen, vid Västmanlands sjukhus och vid
Hjälpmedelscentrum, att samordnas verksamhets‐ och personalmässigt. Arbetet
med innovationssluss kommer att knytas till denna verksamhet där samlingsnamnet
kommer att vara Landstinget Västmanlands testmiljö. Denna samordning kommer att
ge landstinget och samverkande parter en betydligt bättre verksamhet för test‐ och
innovationsverksamhet på lång sikt. Lärcentrums utbildningar bör naturligtvis på ett
tydligare sätt spegla testbäddsverksamhet och innovationsverksamhet i samband
med en utveckling av dessa frågor.
Däremot är det tveksamt om det i nuläget är läge för organisationsförändring eller
fysisk samlokalisering. Däremot kan samarbetet fortsätta utvecklas för att på så sätt
utveckla ny kunskap om förbättring och förnyelse av bland annat hälso‐ och
sjukvården.
I ärendet yrkar
Andreas Porswald yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Malin Gabrielsson yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen beslutat
enligt Andreas Porswalds yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Bil 13.1

Malin Gabrielsson reserverar sig till förmån för sitt yrkande enligt bilaga.
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Motion om att ta tillvara nyanländas kompetens i vården
LTV 150335

Bil 14

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015‐03‐10 att Landstinget
Västmanland utarbetar en metod för att identifiera asylsökande och nyanlända med
kompetens inom hälso‐ och sjukvård tillsammans med berörda myndigheter och
kommuner, samt att Landstinget Västmanland utarbetar ett program för introduktion
för asylsökande och nyanlända med medicinsk kompetens i syfte att uppnå svensk
behörighet och som inkluderar språkundervisning.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015‐04‐22 § 28 d.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget har redan i landstingsplan 2015‐2017 avsatt medel för 2015 och 2016
(sammanlagt 10 miljoner kronor) för att underlätta för asylsökande och nyanlända
med kompetens inom hälso‐ och sjukvård att få anställning inom den
Västmanländska sjukvården. Ett projekt kallat ”En väg in”, som adresserar de förslag
som motionärerna framför, har påbörjats. Något ytterligare program är därför inte
påkallat.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

23

Motionen anses besvarad.

Inkomna interpellationer

Bil 15

Interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) om namnbyte av landstingets
verksamheter (LTV 150718).

Bil 16

Interpellation från Birgitta Andersson (C) om när, och om, ambulanssjukvården ska få
tillgång till journalsystemet Cosmic (LTV 150684).

Bil 17

Interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om personer med skyddad identitets
möjligheter att lista sig hos husläkare (LTV 150745).

Bil 18

Interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om uppföljning av landstingspersonal
som valt att sluta (LTV 150746).

Bil 19

Interpellation från Helena Hagberg (FP) om mänskliga rättigheter vid upphandling
(LTV 150744).
Förslag till beslut
1.

24

Interpellationerna får ställas.

Svar på interpellationer

Bil 15 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) om namnbyte av
landstingets verksamheter (LTV 150718).

Bil 16 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om när, och om,
ambulanssjukvården ska få tillgång till journalsystemet Cosmic (LTV 150684).
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Bil 17 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om personer med skyddad
identitets möjligheter att lista sig hos husläkare (LTV 150745).

Bil 18 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om uppföljning av
landstingspersonal som valt att sluta (LTV 150746).

Bil 19 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om mänskliga rättigheter vid
upphandling (LTV 150744).
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Valärenden
Nyval
1. Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, 2016‐01‐01‐2019‐04‐01
En ledamot och en ersättare till förbundsfullmäktige.
Ledamot
Kenneth Östberg (S), Norbergs kommun
Ersättare
Fyllnadsval
2. Förvaltningsrätten i Uppsala, 2015‐06‐16‐‐2015‐12‐31
Fyllnadsval efter Emma Westergren (SD), en nämndeman.
Nämndeman
Maria Iherlius Hvid (SD), Surahammars kommun
3. Patientnämnden, 2015‐06‐16‐‐2018‐10‐14
Fyllnadsval efter Kerstin Falkland (M), en ersättare.
Ersättare
Silvana Enelo‐Jansson (M), Västerås kommun.
4. Gemensamma kostnämnden2015‐06‐16‐2018‐10‐14
Fyllnadsval efter Hans Strandlund (M), en ledamot.
Ledamot
Maria Dellham (M), Västerås kommun
Förslag till beslut
1.

Valen förrättas enligt valberedningens förslag.
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Information från styrelse och/eller nämnd
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Sammanträdet avslutas
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