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Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

  24749-1  

Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län 

och Landstinget Västmanland från och med 2015 

Utfärdad av: Lotta Rajahalme Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av:  

  
 

1 PARTER 

Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland, nedan kallat parterna, har 

inrättat en gemensam nämnd som benämns Gemensam Kostnämnd. 

Landstinget Västmanland är värdlandsting och den gemensamma nämnden ingår i 

Landstinget Västmanlands organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande 

parterna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden 

2 ÖVERENSKOMMELSE 

Överenskommelsen innebär att nämnden ansvarar för produktion och leverans av 

kvalitativ god och näringsriktig patientmat till ett konkurrenskraftigt pris för 

Akademiska sjukhuset, Västmanlands sjukhus i Västerås, Sala, Köping och Fagersta. 

Nämnden ansvarar även för cafeteriaverksamhet och personalmatsal i Västerås samt 

för cafeteriaverksamhet i Köping och Fagersta. 

Överenskommelsen bygger på att respektive part till en gemensamt finansierad 

förvaltning uppdrar att för parternas räkning handha de nedan angivna uppgifterna. 

För att uppnå de fördelar som eftersträvas är det av största vikt att respektive part 

lojalt och solidariskt följer det som överenskommits om i detta avtal, dvs. att part 

förbinder sig att inte bedriva med ”förvaltningen” konkurrerande verksamhet. 

3 NÄMNDENS UPPGIFTER 

Nämnden ska ansvara för produktion och leverans av kvalitativ god och näringsriktig 

patientmat till ett konkurrenskraftigt pris för Akademiska sjukhuset, Västmanlands 

sjukhus Västerås, Köping och Sala. Nämnden ansvarar även för caféverksamheten 

och personalmatsal i Västerås. 

Tillkommande enheter för leverans av patientmat med mera beslutas av parterna. 

Nämnden ska utveckla rutiner och system som genom ett gemensamt agerande ger 

kostnadsmässiga, kvalitativa, affärsmässiga och administrativa fördelar som gagnar 

både den egna verksamheten och kärnverksamheten. 

Nämnden ska bedriva ett kontinuerligt miljö- och kvalitetssäkringsarbete. 

Nämnden ska utöva landstingets arbetsgivar- och ägaransvar inom sitt 

verksamhetsområde. 
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4 FÖRÄNDRINGAR AV NÄMNDENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

Om nämndens ansvar och befogenheter förändras ska detta godkännas av samtliga 

parters fullmäktige genom ett reviderat reglemente. 

5 LEDAMÖTER 

Nämnden har sex ledamöter och sex ersättare. Parterna utser tre ledamöter och tre 

ersättare vardera. 

6 MANDATPERIOD 

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari 

året efter det år då valet till fullmäktige har ägt rum i landet. Valet förrättas av det 

under valåret, i respektive landsting, nyvalda landstingsfullmäktige senast i december 

månad.  

 

7 ORDFÖRANDE 

Ordförande och en vice ordförande utses av värdlandstinget i samråd mellan 

parterna för två år i taget från och med den 1 januari. Posterna som ordförande och 

vice ordförande bör rotera mellan parternas företrädare i nämnden och 

ordförandena ska vara ordinarie ledamöter i nämnden. 

Ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens arbete. Om varken 

ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträdet, utser nämnden 

annan ledamot att fullgöra ordförandes uppgifter vid sammanträdet. 

Om ordförande eller vice ordförande för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 

uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare fullgöra dennes 

uppgifter.  

8 NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖR ANNAN ÄN LEDAMOT 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig i överläggningarna.  

Ersättare från parti som inte har ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin 

mening antecknad till protokollet.  

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del därav ska den 

ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En 

ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som inställer sig under ett 

pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
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ledamotens ställe. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde 

på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra 

vid sammanträdet. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden och att yttra sig i överläggningarna 
tillkommer ansvarig tjänsteman samt landstingsdirektören eller annan på nämndens 
begäran. 

9 ERSÄTTNING 

Ersättning utgår till ledamot och ersättare enligt respektive parts egna bestämmelser. 

Nämndens sekreterare anmäler till respektive part vilka som varit närvarande vid 

sammanträdet, varefter varje part ansvarar för ersättningen. 

10 TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDEN 

Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. 

Sammanträde ska även hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller 

ordförande finner att det behövs.  

Plats för sammanträdet är Västerås om nämnden inte bestämmer annat. 

11 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDEN 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Före varje sammanträde med gemensamma Kostnämnden ska nämndens ledamöter 
och ersättare få en kallelse och preliminär föredragningslista, som regel en vecka före 
sammanträdet. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början. 

12 ANMÄLAN OM FÖRHINDER 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamot 

som är förhindrad att delta ska själv kalla in ersättare. 

13 FÖREDRAGNING 

Föredragning inom nämnden sker av ordföranden eller på dennes uppdrag av 

nämndens ansvariga tjänsteman eller någon av parternas tjänstemän. Nämnden kan 

uppdra beredning och föredragning av visst ärende eller viss grupp av ärenden åt en 

eller flera särskilda ledamöter eller åt någon av parternas tjänstemän. 
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14 PROTOKOLL 

Protokollet justeras av nämndens ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta 

att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 

skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens beslut delges dem som är berörda 

av besluten. Fullständiga protokoll delges parterna samt landstingets revisorer. 

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens justerade protokoll anslås på 

respektive parts anslagstavla. 

15 FÖRVALTNING 

Landstinget Västmanland utser förvaltningschef i samråd med Landstinget i Uppsala 

län. Kostnaderna för förvaltningen fördelas lika mellan parterna enligt 

samverkansavtal. 

16 ADMINISTRATION 

Landstinget Västmanland tillhandahåller sekreterare och kanslifunktion. Kostnaderna 

fördelas mellan parterna enligt samverkansavtal. 

17 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

18 DELGIVNING 

Delgivning med nämnden sker med ansvarig tjänsteman eller den som i övrigt enligt 

särskilt beslut är behörig att motta delgivning. 

19 DELEGERING 

Nämnden får uppdra åt ledamot eller ersättare eller åt grupp av ledamöter och/eller 

ersättare eller åt tjänsteman att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller 

viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i Kommunallagens 6 kap 34 §. Beslut 

som fattas på delegation ska anmälas till nämnden, som bestämmer hur det ska ske. 

Nämnden fastställer en delegationsordning.  
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20 REDOVISNING AV VERKSAMHETEN 

Nämnden ska varje år i en årsberättelse redovisa sin verksamhet. Årsberättelsen ska 

tillställas respektive parts fullmäktige under första kvartalet efter verksamhetsåret. 

21 REVISION OCH ANSVARSFRIHET 

Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorer hos var och en av de 

samverkande parterna. Revisorerna kan samarbeta vid revisionen. 

Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden. 

22 ARKIV 

För vården av nämndens arkiv gäller det reglemente som Landstinget Västmanlands 

landstingsfullmäktige fastställt. 

23 INTERN REFERENS 

Landstingsfullmäktige 2015- 
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ledamotens ställe. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde 

på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra 

vid sammanträdet. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden och att yttra sig i överläggningarna 
tillkommer ansvarig tjänsteman samt landstingsdirektören eller annan på nämndens 
begäran. 

9 ERSÄTTNING 

Ersättning utgår till ledamot och ersättare enligt respektive parts egna bestämmelser. 

Nämndens sekreterare anmäler till respektive part vilka som varit närvarande vid 

sammanträdet, varefter varje part ansvarar för ersättningen. 

10 TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDEN 
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11 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDEN 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Före varje sammanträde med gemensamma Kostnämnden ska nämndens ledamöter 
och ersättare få en kallelse och preliminär föredragningslista, som regel en vecka före 
sammanträdet. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början. 

12 ANMÄLAN OM FÖRHINDER 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamot 

som är förhindrad att delta ska själv kalla in ersättare. 
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Föredragning inom nämnden sker av ordföranden eller på dennes uppdrag av 

nämndens ansvariga tjänsteman eller någon av parternas tjänstemän. Nämnden kan 

uppdra beredning och föredragning av visst ärende eller viss grupp av ärenden åt en 

eller flera särskilda ledamöter eller åt någon av parternas tjänstemän. 
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Nämnden fastställer en delegationsordning.  
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  PROTOKOLL  11

 KTM 
 
  2015‐06‐01  t o m sid 14

 

Organ  Kollektivtrafiknämnden 

Plats  Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås 

Tidpunkt  Måndagen den 1 juni 2015, klockan 09.00‐12.20 

Ledamöter  Tommy Levinsson (S), Ordförande 
Andreas Porswald (MP), 1:e vice ordförande 
Mathias Goldkuhl (M) ersätter Hans Strandlund (M), 2:e vice ordförande 
Anna Nikula (S) 
Karin Thorborg (V) 
Torsten Kjällberg (FP) ersätter Johan Widén (M) 
Bengt‐Åke Nilsson (FP) 

   

Ersättare  Annika Duàn (S) 
Niklas Strand (V) 
Joakim Widell (KD) 
Shpetim Pirraku (S), ej närvarande § 41 
Kerstin Åkesson (MP) 

   

Övriga  Maria Linder, Förvaltningschef 
Peter Hägglund, systemspecialist  
Richard Folkebrant, handläggare 
Malin Valsås, controller 
Stefan Öhlander, ekonom 
Stig Johansson, utredare 
Margareta Berg, utredare 
Marie Christensson, verksamhetschef 
Erika Hedlund, Kanslisekreterare 

§ 33 Fastställande av föredragningslista 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Utsänd preliminär föredragningslista fastställs sedan punkt sex, Muntlig 
information kompletteras med Information om skolkort och punkt 13, Övrigt 
kompletterats med Fråga om flexlinjen. 

§ 34 Föregående protokoll 

Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015‐03‐30 
justerats men att Kollektivtrafikmyndighetens årsrapport saknats och därför ska 
anmälas i nämnden vid ett senare tillfälle. 

§ 35 Justering 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Annika Duàn utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 36 Nästa sammanträde 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum måndagen den 28 september 2015 
klockan nio, Ängsgärdsgatan i Västerås. 
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§ 37 Anmälningsärenden 

a) Protokollsutdrag valärende LF Landstinget Västmanland 2015‐04‐22 § 
47, Kollektivtrafiknämnden, fyllnadsval: Som ny ledamot efter Ida Lindh (FP) 
utsågs Bengt‐Åke Nilsson (FP). Vidare utsågs som ny ersättare Torsten 
Källberg (FP). 

b) Minnesanteckningar från kollektivtrafikberedningen 2015‐03‐23. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

§ 38 Muntlig information 

a) Rapport nuläge BRA‐S 
Installationerna löper på enligt plan. Systemet har provkörts på buss och 
fungerat bra. Just nu ligger fokus på att utbilda förare samt att optimera 
förarnas gränssnitt.  

b) Aktuella tågfrågor 
Nämnden får ta del av information från Tåg i Bergslagens bolagsstämma samt 
vad som i övrigt är aktuellt i bolaget. Mälabs nya programstruktur och 
innebörden av denna (Mälardalståg och Mälardalstaxan) presenteras. Vidare 
får nämnden ta del av status i fordonsupphandlingen AMT (Avrop Mälab 
Transitio). 

c) Rapport SmartKoll 
Rapporten är utsänd och nämnden har inget ytterligare att tillägga. 

d) Rapport skol‐ och ungdomskort 
Skolkortet är en större produkt än själva kortet och riktar sig inte till 
allmänheten. Kollektivtrafikmyndigheten hanterar hela processen från ansökan 
till beslut och efterföljande administration. Ungdomskortet riktar sig till 
allmänheten och är en helt ny produkt. Skolkortssystemet ska ses över då det 
bygger på en äldre zonstruktur. 

§ 39 Delårsrapport 1 2015 

KTM 150062 

Kollektivtrafikmyndigheten har sammanställt delårsrapport för första halvåret 2015. 
Rapporten omfattar delårsbokslut för perioden januari ‐ april, helårsprognos samt 
belyser viktiga händelser verksamheten. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Delårsrapport 1 2015 fastställs sedan reseutbudet i förtydligats (tillägg av den 
procentuell ökningen). 

§ 40 Reviderat Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik 

KTM 150063 

  I Västmanland är det den regionala kollektivtrafikmyndigheten (Landstinget 
Västmanland) som planerar och genomför den allmänna och linjelagda kollektiv‐
trafiken. Kollektivtrafikmyndigheten fastställer mål för den regionala kollektivtrafiken 
i Trafikförsörjningsprogrammet och presenterar där den långsiktiga och strategiska 
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planeringen av den trafik som bedrivs.  

Arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet sker i samråd med länets kommuner och 
övriga berörda aktörer. Utgångspunkter för programmet har varit hänsyn till regional 
utveckling, linjenät för kollektivtrafik och resmönster i länet. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Förslaget till reviderat Trafikförsörjningsprogram godkänns med redaktionella 
ändringar och sänds ut på remiss till kommunerna i Västmanlands län samt 
övriga berörda aktörer för yttrande senast den 1 september 2015. 

§ 41 Skolskjutsar 

Förvaltningsrätten i Uppsala har avkunnat dom i två mål rörande skolskjutsar i 
Norbergs kommun. Av domarna framgår att domstolen fäst stor vikt vid hur 
vårdnadshavarna bedömt vägen från bostaden till respektive hållplats. Utifrån ett 
planeringsperspektiv innebär domarna att nuvarande skolskjutsreglemente inte kan 
upprätthållas. Kommunen och Kollektivtrafikmyndigheten fortsätter att följa frågan. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Informationen noteras. 

Det noteras att Shpetim Pirraku (S) lämnade sammanträdet under ifrågavarande 
punkt och därför inte deltagit i varken föredragning eller beslut. 

§ 42 Driftsbidrag till den särskilda kollektivtrafiken 

KTM 150064 

Kollektivtrafiknämnden får justera kommunernas driftbidrag till den särskilda 
kollektivtrafiken i samband med delårsbokslutet. Kollektivtrafikförvaltningen anser 
inte att det utifrån aprilbokslutet finns behov av att förändra driftsbidragens nivåer. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Driftsbidraget för den särskilda kollektivtrafiken från Västerås kommun, Sala 
kommun,  Hallstahammars kommun och Surahammars kommun. fastställs på 
nuvarande nivå. 

§ 43 Upphandling av serviceresor 

Upphandlingen ska annonseras i mitten av september och tilldelningsbeslut fattas av 
kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet den 30 november. 

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Informationen noteras. 

2.  Nämnden sammankallas till extra sammanträde den 25 augusti 2015 klockan 
09.00 för att närmare diskutera upphandlingsunderlaget. 

§ 44 Remissvar Res lätt med biljett (Ds2015:11) 

KTM 150026 

Näringsdepartementet initierade i maj 2014 en intern utredning i syfte att undersöka 
om det bör bli obligatoriskt för kollektivtrafikföretag att tillhandahålla data som gör 
det möjligt att bygga system för information, bokning och biljettförsäljning av 
kollektivtrafikresor. Bakgrunden var att det ur ett resenärsperspektiv är viktigt vid 
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kollektivtrafikresor att på ett enkelt sätt få en överskådlig bild av resealternativ, 
kunna jämföra tider och priser samt kunna boka och köpa biljetter för hela resan, 
även när den omfattar flera sträckor och/eller flera aktörers trafik. 

  Förvaltningen har den 25 maj lämnat ett tjänstemannayttrande på ovan nämnda 
remiss. Departementsskrivelsen i sin helhet går att läsa på 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/254638  

Kollektivtrafiknämnden beslutar 

1.  Informationen noteras. 

§ 45 Övriga frågor 

Flexlinjens resenärer kan lämna sitt mobilnummer till i samband med att resan 
beställs och sedan bli uppringd omkring tio minuter innan bussen anländer. Det är en 
bra service men det har visat sig att vissa resenärer inte uppfattat att de kan få hjälp 
med detta och därför och väntat mycket länge på bussen. Vidare framförs syn‐
punkter på att tio minuter kan vara en något för kort inställelsetid för målgruppen. 
Maria Linder tar med sig synpunkterna till förvaltningen. 

 

 
 

Vid protokollet 

 

Erika Hedlund, mötessekreterare 

 

Justerat 2015‐06‐15 

 

Tommy Levinsson  Annika Duàn 
Ordförande  Justerare 

   

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla 

2015‐06‐18 intygas: 
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Organ Patientnämnden 

Plats Bubbholmen, Landstingshuset, Västerås 

Tidpunkt Torsdagen den 11 juni 2015 klockan 13:30- 15:00 

 
Ledamöter Anna Maria Romlid (V), Ordförande 

Johanna Skottman (S), 1:e vice ordförande 
Andreas Almquist (MP), från och med § 61 
Jan-Roman Dostál (S), ersätter Susanne Henning Aihonen 
Peter Molin (M), Sala, Adjungerad ledamot 

  
  

Övriga Ann-Marie Fahlgren, sakkunnig tandläkare från och med § 60 
Susanne Antonsson, kanslichef 
Charlotta Tonge, handläggare 
Eva Ericsson, handläggare 
Lotta Rajahalme, mötessekreterare 
 
 

§ 53 Fastställande av föredragningslista 

Patientnämnden beslutar 

1. Utsänd föredragningslista fastställs. 

§ 54 Föregående protokoll 

Patientnämndens protokoll från sammanträdet 2015-04-09 anmäls justerat. 

§ 55 Justering 

Johanna Skottman utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 56 Nästa sammanträde 

Patientnämnden beslutar 

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 september 2015 kl 13:30-
16:30. 

§ 57 Anmälan av beslutsprotokoll 

Protokoll över avslutade ärenden enligt delegation antagen den 9 april 2015 §35 
anmäls. 

Patientnämnden beslutar 

1. Protokollen läggs till handlingarna. 

§ 58 Anmälan av stödpersoner 

Antalet stödpersoner uppgår den 31 maj 2015 till 32, varav en vilande och antalet 
stödpersonuppdrag är 32. 
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§ 59 Patientberättelse 

PK150199 

Kanslichefen redogör för patientberättelse som beskriver upplevelser under 
inläggning på barn- och ungdomspsykiatrin. Ärendet har sänts till verksamhetschefen 
för BUP för kännedom. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet avslutas i och med att det sänts till verksamhetschefen för kännedom. 

§ 60 Anmälan till IVO 

PK140349 

Patientärende gällande anhörig som uppmärksammat brister i omvårdnad. 
Patientnämnden gör anmälan till IVO enligt 4 § patientnämndslagen. Ordförande 
Anna Maria Romlid redogör för ärendet. 

Patientnämnden beslutar 

1. Anmälan i ärendet görs till IVO enligt 4 § Lag om patientnämndsverksamhet, 
därmed avslutas ärendet hos patientnämnden. 

§ 61 Remissen Sedd hör respekterad   

PK 1501143 

Kansliet och ordförande har sett över remissvaret och lagt till några punkter sedan 
senaste genomgången. 

Patientnämnden beslutar 

1. Remissvar enligt förslag sänds till Socialdepartementet. 

§ 62 Patientärende, Akutkliniken, Västmanlands sjukhus, Köping 

PK140453 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse om anhörig som beskriver fördröjd 
behandling vid akutmottagningen. 

Patientnämnden beslutar 

1. Överlämnas till verksamhetschefen för Köpings sjukhus för att påpeka bristfälligt 
svar samt understryka långa väntetider. 

§ 63 Patientärende, Oxbackens Jourcentral- Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, och 
Önsta Gryta familjeläkarmottagning - Privata vårdgivare 

PK140459 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för anhörigs synpunkter på brister i 
behandling. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas för kännedom till verksamhetschefen vid Oxbacken samt 
kopia till resultatområdeschefen för PPHV. 
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§ 64 Patientärende, Akutmottagningen- Västmanlands sjukhus Köping, Färdtjänst - 
Kollektivtrafikförvaltningen 

PK 140460 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till verksamhetschefen för Köpings sjukhus samt till 
kollektivtrafikmyndigheten och samtrafik för att påpeka att synpunkter behöver 
komma ansvarig chef till kännedom. 

§ 65 Patientärende, Medicinkliniken, Geriatrik och Medicinsk rehabilitering - Västerås Sjukhus samt 
Zethelius korttidsenhet - Västerås kommun 

PK150064 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för anhörigs berättelse om brister i 
utredning, vårdansvar och kommunikation samt information. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas för kännedom till sjuksjukhuschefen för att understryka 
brister i helhetssyn och vårdansvar samt kopia till verksamhetschefer för 
medicinkliniken, geriatrikliniken och medicinsk rehabilitering och enhetschefen 
för Zethelius korttidsenhet. 

§ 66 Patientärende, Akutkliniken och kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås 

PK 150075 

Underlag i ärendet är kansliets redogörelse för patient som påtalar brister i 
omhändertagande vid kris. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till verksamhetscheferna för kirurgkliniken och akutkliniken 
för att påtala brister i omhändertagandet av anhöriga i kris. 

§ 67 Patientärende, Vuxenpsykiatri, PPHV 

PK150108 

Underlag i ärendet kansliets redogörelse för patient som upplevt dåligt bemötande. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämanas till resultatområdeschef för vuxenpsykiatri för att 
understryka att ingen återkoppling av berörd enhetschef getts och att ärendet 
handlar om grava brister i bemötande, samt kopia för kännedom till berörd 
enhetschef för vuxenpsykiatri. 

§ 68 Patientärende, Ullvi-Tuna familjeläkarmottagning, Primärvård Psykiatri och 
Habiliteringsverksamhet 

PK 150127 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som upplevt bristfälligt 
bemötande. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till resultatområdeschef för PPHV för att understryka 
oacceptabelt bemötande, samt kopia till verksamhetschefen för Ullvi-Tuna FLM. 
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§ 69 Patientärende, Byjordens familjeläkarmottagning, Privata vårdgivare 

PK 150128 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för uteblivet svar och bristande rutiner. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till vårdvalsenheten för att påpeka brister i rutiner, samt 
kopia till verksamhetschefen för Byjordens FLM. 

§ 70 Patientärende, Mitt Hjärta Närsjukhus, Medicinkliniken - Västmanlandssjukhus Köping, 

PK 150132 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som upplevt brister i 
remisshantering. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till verksamhetsansvarig för Västmanlandssjukhus Köping, 
Mitt Hjärta Närsjukhus och vårdvalsenheten för att understryka brister i 
remisshantering samt brister i rutiner kring journalföring. 

§ 71 Patientärende, Servicehälsan  familjeläkarmottagning, Privata vårdgivare 

PK 150139 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för patient som har frågor och 
synpunkter på undersökning och bemötande. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till verksamhetschefen för Servicehälsan för att påtala att 
bristande bemötande och praxis med låst dörr vid undersökning leder till otrygg 
patient, samt kopia till vårdvalsenheten. 

§ 72 Patientärende, Viksäng familjeläkarmottagning, Primärvård, psykiatri och 
habiliteringsverksamhet 

PK 150169 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för anhörig som beskriver bristande och 
kränkande bemötande från läkare. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till resultatområdeschef för PPHV för att påtala brister i 
bemötande och understryka att kränkande kommentarer av rasistisk och 
sexistisk karaktär inte ska förekomma, samt kopia till verksamhetschef för 
Viksäng FLM. 

§ 73 Patientärende, Barn- och ungdomspsykiatrin, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 

PK 150171 

Underlag till ärendet är kansliets redogörelse för anhörig som utsatts för försenat 
läkarutlåtande. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till verksamhetschefen för BUP och förvaltningschefen för 
PPHV för att understryka att det inte är de anhörigas ansvar att kolla upp så att 
intyg skrivs. 
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§ 74 Patientärende, Citypraktiken, Privata vårdgivare 

PK 150183 

Underlag i ärendet är kansliets redogörelse för patients beskrivning av att få en fast 
vårdkontakt. 

Patientnämnden beslutar 

1. Ärendet överlämnas till vårdvalsenheten med påpekande om att läkarbyte inte 
sker enligt önskemål utan istället förespråkas byte av vårdcentral. 

§ 75 Aktuellt vid patientnämndens kansli 

Kanslichef Susanne Antonsson informerar om aktuellt vid patientnämndens kansli. 

 Patientnämndens enkät 2015 

 IVO:s sammanställning av patientnämndernas ärenden 2014 

 Kontaktcenter– Invånarservice, i  landstinget 

 SKL:s skrift På väg mot säkrare vård 

 Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag LÖF kommer att informera om sin 
verksamhet på ett möte framöver. 

 
 

 

Vid protokollet 

 

Lotta Rajahalme, mötessekreterare 

 

Justerat 2015-06- 

 

Anna Maria Romlid Johanna Skottman 
Ordförande Justerare 

  

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla 

2015-06-   intygas: 

 

Lotta Rajahalme 
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Organ Gemensam kostnämnd för Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län 

Plats Sammanträdesrum Silvergruvan, Landstingshuset, Västerås 

Tidpunkt Torsdagen den 21 maj 2015 

 
Ledamöter Tommy Levinsson (S), LTV, ordförande 

Hans Strandlund (M), LTV 
Kerstin Åkesson (MP), LTV 
Majlene Ahlgren (S), LUL 
Annika Forssell (MP), LUL, vice ordförande 
Måns Vilhelsson (M),LUL 

  

Ersättare Malin Gabrielsson (KD), LTV 
Johanna Ritvadotter (V),LTV 
Vivi Rönnberg (S), LTV 
Kjell Andersson (S), LUL 
Sara Sjödal (C), LUL 
 
Kristina Lönn, förvaltningschef 
Marcus Jonasson, försäljningschef 
Claes Becker, ekonom 
Lotta Rajahalme, sekreterare 

§ 12 Fastställande av föredragningslista 

Kostnämndens beslut 

1. Utsänd föredragningslista fastställs. 

§ 13 Föregående protokoll 

Kostnämndens protokoll från sammanträdet 2015-02-12 anmäls justerat. 

§ 14 Justering 

Kostnämndens beslut 

1. Hans Strandlund utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 15 Nästa sammanträde 

Kostnämndens beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 oktober 2015 kl 09:00-12:00. 

§ 16 Anmälningsärende 

Minnesanteckningar från ägarrådet 19 januari 2015. 

Kostnämndens beslut 

1. Anmälan noteras och anteckningarna läggs till handlingarna. 
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§ 17 Muntlig information 

Erika Nyberg från miljöenheten informerar om Fairtrade och Fairtrade-diplomering i 
Landstinget. 

§ 18 Reglemente för kostnämnden 

Vid förra sammanträdet framkom revideringsbehov av kostnämndens reglemente. 

Ett förslag på reviderat reglemente har framställt och tillsänts nämnden. 

Kostnämndens beslut 

1. Reglemente för kostnämnden godkänns och överlämnas till respektive 
landstingsfullmäktige för fastställande. 

§ 19 Delårsrapport 1 

Förvaltningschef Kristina Lönn redogör för ärendet. 

Kostnämndens beslut 

1. Delårsrapport 1, 2015 godkänns och överlämnas till respektive huvudman. 

§ 20 Pris för patientmaten 2016 

Den generella prisuppräkningen i Landstinget Västmanland är 2,2 % vilket innebär att 
det nya priset för patientmaten blir 79,72 kronor per portion. 

För att kunna planera verksamheten behöver ett brev som understryker vikten av att 
meddela förändringar avseende antal vårdplatser sändas ut till huvudmännen.  

Kostnämnden beslutar 

1. Den föreslagna prishöjningen av patientmaten om 2,2 %, vilket innebär ett nytt 
pris på 79,72 kronor per portion, godkänns. 

2. Ordförande och förvaltningschef uppdras att skriva ett särskilt brev till 
huvudmännen för att understryka vikten av att meddela korrekta uppgifter 
avseende antalet vårdplatser. 

§ 21 Framtidens patientmat, en genomgång av 20-rätters systemet 

Marcus Jonasson ger en redogörelse för 20-rätterssystemet. 

Kostnämnden beslutar 

1. Informationen noteras. 

§ 22 Uppdraget - utvärdering av framtidens patientmat 

KOST 150003 

Förvaltningen har fått i uppdrag att under verksamhetsåret 2015 göra en uppföljning 
av framtidens patientmat. Marcus Jonasson redogör för ärendet. 

Kostnämnden beslutar 

1. Informationen noteras. 
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§ 23 Revisionsrappor - Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid 
kostnämnden 

Landstingets revisorer har granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa 
system. Årets granskning har omfattat löpnade bokföring (rättelse av fel), 
reseräkningar och hantering av nycklar/kort. 

Kostnämnden har fått rapporten för yttrande senast den 3 september 2015. 

Kostnämnden beslutar 

1. Förvaltningschef Kristina Lönn uppdras att besvara revisionsrapporten. 

2. Svaret ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

§ 24 Aktuella upphandlingar 

Kristina Lönn informerar om avslutade och pågående upphandlingar. 

Upphandlingen av färsk fisk är klar och tilldelas Bröderna Hansson i Göteborg. 

Grönsaker, frukt och potatis är under utvärdering, den upphandlingen görs 
tillsammans med Landstinget Sörmland. 

Kostnämnden beslutar 

1. Informationen noteras. 

§ 25 Medarbetare på Kost 

Karin Flygelholm som är enhetschef för tillagning och ny på Kost presenterar sig. 

§ 26 Övriga frågor 

Malin Gabrielsson ställer fråga gällande aktivitet som innefattade försäljning av Kost 
vid evenemang. Förvaltningschefen berättar att aktiviteten är borttagen ur 
styrkortet. 

Annika Forssell informerar om nutritionsrådet som hon besökt, deras nästa möte är i 
september och medverkande från kostenhetens personal är högt uppskattade 
deltagare vid dessa möten. Nutritionsdagen kommer i år att hållas den 2 oktober. 
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Vid protokollet 

 

Lotta Rajahalme, mötessekreterare 

 

Justerat 2015-06-12 

 

Tommy Levinsson Hans Strandlund 
Ordförande Justerare 

  

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla 

2015-06-12    intygas: 
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